
ש ןן
רשוסות

 השרסובויםילקוע
 19TO במרכ61225? ה:4י"ל ב' באדר'"ה

ויודעכ,ד
 היב.א. בע:יז הכמכויוה כקודת לפ' מ.כן3הר?.חמי:ו.522]. . שרים כל מקום ממלאי בדברהודע,ת

יייי ;,"י.",י,י,ן יי"יי,ו . 7י.ויו. 7יו.י?";יךייו
י2יי . ";יית י,יי" ייייי ;יית ;ויי,י "יי,:ו עייי" ",ו ,!. יייי, י:י. יייי"יי;"

!2,י . . . "ון,ן יי "",ן" "יו ין. ;;י י,,יי,יי,22!ן,י,:י,,:ן
 ;י"י.;"

 ","ן. "ית,.: "7.יית,; ת,;ןת ין, 7,.ות,: ,1י"";,י2י,ן ";י,." יונן. י.:י,

,2,ן . . . ,ג,ין, "ניות 7י 7'.,,," "יית י"ן1,22 . . "ז,,. נת' נ,וות )"' ייי וןזת י,[ יו7ני,:,י
 'aTr(, נ:7 ",, ין' וייוו יינ, יי"ניון22,ן . . ת7נ,יו,,ן יינ,ון, ון'ו ג'" ,,ו ,ן'ל':ו'

!י,י ' ' ' ' . ',י,ו ";;;.: ו;זת י::ן, נינ. י7נ','" "נ:נת",.זי" תק'.-
 יין'") י.זי י;ין ען ז:וי. -ייי בך ן",י;ן ,7,:' 7.'נ ו;ן':,. :ן', 7. י7ניי,ן ,ת.;:,ן
1stfi "ת;יין" י,יות .", חז,.ן ,י,י,1 7.;,,,ת"ן.ית "ין'ה, ינל. ז"ו, 7,יי, "(י,י. ון,7י "יגיי';.
ת .!. ,;ון ,יינת ניני ן תיג,י, י,יז יי'וי. ו,י'7,י'.

 ליי, 71:1,' ,"י'" יה17,ל.: :'י1,ית ,ו:ו;ו::ץן
!"ן. . ,.י;והו :;ן .,ייו7ית

,2!ן. . . "זי, ,:,;" נן,י,;'ו ימ.,, יייי.נן,י"!2!י. ,.7,'י'י "נ:נת י,ני ז,י': ות7.,:ינ;,:.,,ן ז! י;;., נ,ן,ן ונו.,ת י,ן," י;ית נזני",ן;,ת יונין ז"ית ,יזת ";זנ" ונונן 11DITnנן7,י,ת  נזני ":זן"י
 נוני וי:ןי,ז,ת ",נ" י'ן,ן r1ii?r ,,' ,.'י,ן יויז ,נ'ן,

ז2!ן. ",נ;'י ."ן 7"'ו ז,נ'1 ינ'י,
ז2,ן. . . י"י עי 7'י,, "ן,ות "7,נ ז.יי"זן,,2!ן. . . . . . ייינת,ו"':יז
 7., ין.,ן ינ'ו" נזגו ")7ן.,",ז;ן ,ן:,ן .ן' ,;.',ן" "יי',', נ,;ין ווי. "ניי':ו'

ז2!ן. . :תנ;" ,1,2 . . . . . ,,'ו:", .נו,'ת "וז""ה,ני
 י!,ן'. ג,,.יו. ;;ו'ן .ן" ו'1 י', י,יה נזני"ן;,י

 ןזען...... . ,גי;:ן" ננן,י,וז.ן,2,ן יני,', ,י'ן,1 ו:נ.ן ת,י,ת .;' י,יי' י,"לן י,:, י,:ו'ן
628נ., תלכ"ה-ל95נ.הנ:יה, החכטן ח.קלפ.הודעוה הנכים הקנזח לפי ר1פא על מינ.ץ גיטול בדנרהוד?ה

1642,....., הרבניימ הדיןבתיה1מנ,ת המדינה(, ,בלףו, העונשיו דינ' לתיקון הוק לפימ'נזי

:(וו....... "גי," י!.יו,;.7.,,2(, . "::"" י" ת,:,ה )ן' י"י';ז'ן יזו 1'.יו" נזגז"ן;ק
4(,ן...... ייגוי" י,וות ,ן'",י;,ת 7נ, ין 1",1 ו! ;;'ו .;ן'ו ?,נ,י יונזי"ו:'ין

 !.,י, )!'"ין,ת(2,ן .. . . . . ת7;.4=!,ןיריל"ו,
!(,ן...... וע,תן,'י"

ז,,[.... יק',ו!.,ק ""ו,זו" י7וזת .;'"ייות ":זן" ,ינ,זות ונ1:י: י'7יק -,ק .ן' י;"ל,;ו'

1651,..., . האוצר 'לטרי של דכ1ללהככוכ מ':1י ביט1ל ונדבר בםועל 2מל מנהל מינ., בדבלדידעה



 ן תשי"ט-1939 )מינויים(, המרתה רירנו:הי; הכמשלח :הזק-'ביי
 ן ממכרו פטור בדבר הודעה שר של מקום ממלא קביעת עלהודעה

 1 1,,.סה ה,ן,ר, ,י., 41 נעיף ,!י נהמתךינחו,, ן,קש..ט-,ו!1 ימן ומשסיך שר ג' ,אמוך "1, "2 נעיף .פ' 7נ;ה,קך:יע,ק ן ):יוי..ן,, מזיוה שייות .,.7 21 ,ן;,ף גית,נ:. גוךי.זיע,ן נוך י,זי;יס ן, ך::ש,ן ,"),-ינקז: )1( )נ( 41 ,נעיףנסתרס
 ש, י,1.1גין,"

 ן ,%:,ך; ,ן:י, ,וגת תך,, ," וי ":וע ,::נח ;, ,:נ;':וניה גן,.: )!1 חק-, :' נחוי ז' bT'1 ךיעין.נ קי
 ,"ר,. ":יי0ינ קד ש, שמנו ,;ן"7!1(

:ון.י
 ן ז,ן,ן: ך:קי,ת ע, "1; 17

 "::ות: "י י"יסייו ך"יז יעית :,:.י 1ן, אדמןמיכאל "1,7( גירן )2ו הל., נ' נפזרן.
 ו ":)ןת' שי 7יןן'ס :':'ייןית'2( וין","'י.ג'י !7,41()ין

 1 ך::סה ~, י:ג!יס שות..שג-יתש נן%י72ן,ן: "22. ;מ' תינ,ך, סרךן ! קרנמן ישראל יצו( נמינ )וו תש-, ג' י"ייל'-
 ",. ;ן' חק.-ן, 7%!, נעך1

 שר של מקום ממלא קביעת עלהודעה
 ! -י"--"193 'ן --י-1 -' ה ,ה' ןוך י,זין'נ "::שהן, ,ימק-ינתז: 41)ג()1( ,נדףנסתמם
 התעבורהכקידתו וותרו,ת וגיציך שר מ ""ן,ר, "1, "2 נעיף ,!י ,גפה,שתממשנה
 ג. ד."יי "י,ייתי;יינ שי "י קיייב"י

 ן תעבורה שופטי מ.נוי עיהייעה 'ן תש-י
 מנייע "ך 1, ת"י.ו-1%,) "קי!סינ, ייוק ,2 ידייגךת"נ

 ! יעיי י"י7 " נשף ינ' שייתי ותיכף מ'ו"' שי':""1"'" ארזוןמיכאל ,7!1( ביין )"1 הש-, ג. גיזר,.
 זוז נונ1נ,ס, יני "ת "תענ.יהו, ידיית י2 ים'וייךת"ן "ן:",":וגיר s~lo:))ךמ

 ן ת;-, ג' נחזר ס' ןי1ם תענוגה קנסי. .".יה נןינ וןנ.:נר11
 71!1(. גירנ )"1 תש,.% נחזר ..ט ,.ס ;ז "1%1( נמרן)17 ,22. !מ' תשנ,ה, ,1נ, נ-"ן

 1 הללשלמה "1,7( נ:ינ );1 תש., ג' :"זרי'
 ן ממשטיה קי 24ן,וו(,"ן

 c'crr~n "י קינים,%- שר של מקום ממלא קביעת עלהודעה

ייה,ס
 ,ן;'י

 "4). ;מ' תשי.), נעךן זנך :'ז'ייס ךייק.:ן, ,"י,-ינוי: 41)י()ן(
 ווו. עמ' תענ.", "יש :'ן, 'קי%י' יי':ת יעיו ":ון וקינון שר ג' הכור, ,"1, "2 נעיף ,ן' בנעה,שוימש,ך

 )"1 הש-, נ' גבור 1' מיחס ךע,ייך ,כייסת "עי ש, 1nT~Diג::,"
 הדואך נ,.11:-.-!ע ,"ר,. ך;,'ה ,ק,';ת דקר ק, קרגו עז 1575(ומי;

 ערר ועדת ראש יושבמינוי ארגוןמיכאל "1,7( נירנ )"1 הש., נ' נרזי1'
 ון:",ךי.ן.י ,ון"7()די

יתי,-

 יתך "1. ן, "ז1אי גתי ,ן,יזת "4י נ;.ף ,ן, נטית.
 ,עות רחש .11נ ין..ת שנוס, ישק ג.ת קיט ינן, .עןי,ת-

 ,;;,ן;יי "22. ען' תשנ,ך, יון, נען1
 ;ן,י

 משנט נ,ת קננן שנהאי, 'צ,, גמ,יב ,ן7ויך' י4א
כייס.
 תש:-1, !!12, ךיר;וייס ג'ן7,ט קיוךנ[ עיי ';ימתיינו.

 ןה. ינ' .תיר ,"י2, ;ן. שר של סקופ ממלא קביעת עלהודעה

 שפירא ש'יעקב "1,7( גיין )1ן תק-, נ' יצירו. :י" ייוי;,נ ן, ":ישנה ."י,-ינ1ז: )1( )נ( 41 ,נעיףמהרס
 ;ייי ,"' ,נין,שי::ש,ן

 "יו!ס.סקר soos?)),מ י:ך1 ון.ת)ך קר ג. ""מזי ,,,, "2
 ק, לכוי.ג:מ,"

 תש:.ה, ו"2, נ." 7!11: עם. 7ס-1, ;רן נ, נרי %., ,1,,1 נ:ינ ,ן,1 חש., נ' נתזי "' י"ס ךה"גויך קי
 2,1. ;:. ,אר,. "תחנורך שר ש, שמנו ען"7!1(

 אתוןמיכאל י1,7( נמרן )"1 תש-, נ' ננזר"'
 תשכ"ט-1959 לעכ.רה, הדין כיוןחיק "ן:ע,7יינ.י "7,41()"מ

 נע.י ,יי ן::)הינת,,,
 יעיייי' "זי1 נית ,ך.7 17)"(

 סר ובנישוך העבודה שי עם ההייעצות לאהד 1,השב-ט-9(9נ
 "1,1( ן%!יי. )) תע,, ג' נ,ןך נ-ן :.,ס ןה,-"נ.נ,".יר. "זין גיח רען ,לית וןע.ני "יזר "ת ךימ %גי:לשני.ס, לארץ שר של שובו עלהודעה

 ,;וין גו,,ל.ן';יס

-'PD 

 ,ותו(. נ.,1י )"נ תק., נייון ג-1 יגס ;ז ;ר ג' י::ק,ך, ,יו,-.ן,ן: "2
 1970(. במרם )11 תש"ל ב' באור ג' ביום ארצה דרהעבודה

 בר-ניבענבי 70"1( במרס )16 הש"ל כ. ואדרח'
 נ' גמרך'

 ה"י:' "ז,1 ג.ת יק.% נ%%י7( ,"י חר:ון מיכאל "7י1( נןךנ )!1 תשיי
 יי. ןן' "שי.ס, נ."ן י:יק'"מיניי יינצו()ךמ

 ן "ייי.נ.(2 "1.7, ג' י"יי .." 2י,ן. ונירי:.:.יציק??16
ן

-- - - -
ן -



 השביעית הכנכתההלטזהן ןי יי

 אח לקם,ע הככפים ועדת הסמכת בדברההלטה את לקבוע הכספים ועדת הסמטת ברברהחלטה
 מד'הב קאדי של משכורתו המדינה נשיא שלמשכורתו

 של משוורתו את לקבוע הבספים ועדת את הכטת מטץיכה 5, יח19 והתשלומים המדיני נביא של משכורחו את לקבוי הבמשיםועדת תק:.;- גזרי;ייס, גותיים גבין גהי ,ך,, "! ,נעיףנן"ן את גרנה ךנרנ: ן, רזי;, ;ש." ,י,,-יןוז: "1 ,ןע.ףנ,"אס
 כיתתו. סהקופת לו שישולמו האחרים והתשלומים מד'הב ראדי כהונתו. כהקוסת לי שישולמוהאחרים

 את לקבת הכספו ועדת הסמכת בדברהחלטהן
 את לקבוע הכספים ועדת הסמכת בדבר החלטה שרים וסבי שרים שלמשכירתם

 תעבורה שופט שלמשכורחו ן, rciin משוי !, שין," י"יק-.נ.י; וי ,יניףנהתה

וגז"
 ויהש,יך.ס תעמר" ?ו:? 7. משהורהו א, י7נת ג..נ.נ.ייתגשיינ. את ישות יל:.:: ,, גהןנורג ,ן..ות )%ן "! ,.עיףנך_,ן .,נ;:. ,זך.[ גזיר,: .יהש.1:ינ ושנר אח ,לנון ינננ'ס

 ני.:הו. גה7ינת ין ךי7.,יוג,ךרינ
 את לקבוע הכספים ועדת הסמכת בדברהחלטה

 לישראל הראשי הרב שלמשכורתו
 7, משנוי"נ י7נ.;ת יתיק 2 ינע'ונן""ס

 :ש,"
 והשלומ.ס ממלאוה לקכוע הכספים ועדה הסמכה גמוימ,

 השלטון ברשוית משרה לנושאיאחייב( מטילה 1, השי-א-1950 לישראל, הר"ש"ם והרבנים הימשל"הברי
 1 י 1 ;,ף י י.י.ה. י ,.7- ניתקי ךינ ש, יש:,רתו "ת יגנו; ג:ננינ ,זרת ז,ייננת

 הכמצים ועדת את הבנטת מטמיבה "1, הש:"ט-1959לטון, (,,.1
 לנושאי שישולרו הנוססים האקרים והתשלומים הגימלאית אהלקבוע

 1:גיא המנורה: נושאי ואלה ולשאיריהם, להלן המםירטיב המשרה את לקכוע הכספים ועדת תסמכת בדברהחלטה

 ישיאי; יזו :י'י גנייך; לנקי י"7'; ינ 7:::; 7י' ":יין; שופט שלמשכורתו
 ייגנ. '7"י 1'7"'ז יניי:ג תש..:-!,,1,, ישינך.ס, ,די, "1 .יי.ףיך"%נ

 והתשלויים שופט של משבירתו את לקבוע אספים ועדת אתהכנבת
 ניייהו. נה7ילת י. ש.ן.,מוואגייס

 ותשלימ'ם ;'מלאית לקבוע
 ולשאיריו הכלסת להבראחרים את לקביע הכספ.ם ועדת הסמטת בדברהחלטה

 נר- מורן ,נ71אי ;יי,%.ת .וו, 1 יקיף ,(י י::.הגנת71ף דיין שלמשכורהו
 הבנסת ועדת אח הכנסת  כממינה ה7כ-ט-1955, משלטון,שףוה

 לדינר שיךילךו ג:ובפים האיריס  ויגשליךיס ג:יב.,ית ", .7נ1? רנ1'ךה !,  ח?ן,ו-נרך גיי.:ין, לין  זוגהלסליע.ף
 ול7שיריי.הכומת וההשלייים ריין לל משבררהו את  לקבגע  הבב%ים רמדח %ת  הבגמת-

 כהונהו. בתקופת לו  שישולמוהאהרים

 ברקתראובן  סך19( במרס ו2 תש"ל א' באררב"ר
 r1D:rnI יאש ייונ  (י(ן(י, )ין את לקבוע הכמפים ועדת הסמכת בדברהחלטה

 המרינה מבקר שלמשכורתו

 11 ע:, ה_,., ס.ת! יהונהו. נה7.ית יו שיגוליו ךןךריס  וגתש,ויין ךךדיוה 11,ר7, .! רךנורתי ץה י7נ.'י הנרמ'( וציה "ה יננתי  רורינג .,יךולנ[

 11%. ןמ' הך'.1. ך.ן'
 ,ן. ית' "שן-י, י-גי את לקבוץ הכספים ועדת הממכת בדברההלמה

 יןן' עמ' גי'-י' ך-"" קארי שלמשכורתו
 י1;. ןן. הש:.", ן.הו

 20. עמ' ה7כ-ג, י"ח8 יממיבה תשכ"א-11951, הקאדים, להוק  14 לסע-ףבהתאם
 %?1. עמ' ?, חדש ביסח ישר"ל, מדי:ח ד':י5  יהה?לדיים קאזי ?ל ס7כזיד,ו את לינזע הסעים ועדת "תמננסה
 %8.  עמ' ה?ב"ט, פ"ת%  כהונתו. בת7טת לו  יישול:יהאירים

DV~'1513 יז,).).!1 תן.י. י. יץיי י.," 1)ר). ג!ייילין



 ! יהב. הכרתה, )כטחון העונשין דיי לריקין הו; )רישים(, כבלכתי והתוך חובה ליכדהינית
 1 תשי"ז-1937 רשתיים(, וכירות הו.ןהשי"ט-1939

מינוי מרישום מועד קביעת בדברהודעה
 )ייע,"), יך,נהי .ה.נון דוגך ,.יון ,הלנוה ! ,הןיהניה"נ

 !רנומינ ,ותיר ותיתורת ,עהונות ויאשי מצמיי את ךן:ןאו' גוילן ג,נ קמן ותעיק את ק,נעת' יוויע וו. ן,הד.-ט-%נ!1

 ,חי, )ו( !2 שיף ,נ' גוו ממש," ען:רין, ן"ייוה יןנ'1 ,יין' "ויו( :ן"י ,, הש., :אייר ג' ,נ.ן "ו"1( נמיי, )2%הש-.
 רשמיים(, וצווות "ו, ייני המזיה, )נסמן ,יו:ש'1 ית'יה',י1 חק,.". ך,'י,ן'נ שית "יצה ירישוסגמויז

 1811, הפרסומים בירקיט מירמסה עליה .קהודעההשי-:-1957,

 נקזיס'
 ! ומי. ן:' .י, "" אלון 'יאל !1,7ן גןרנ ,17 חק-, נ.

 יאת-: 7".:יו"י 7י!י%ו()קן

 ספירcr::t "7!ן( ניינ ),2 תש-י ג' :"יי.-י l~GO. ;י, ""..:, !%,, ,.תי
 ן ""יציקי ן,!,1(,":

 עליתה(, רכואיה )וערה שכיםתקנות
 ולניהיל לאיסור )כללים הכנסח כסהדגותתשכ"ה-1904

 תשכ"ר-1!19 גאל(,קיכית בועדה נוסף חבר מינוי בדברהודעה
 מאושרים ערך ניירות בדברהודעה העליונההרפואית

 ,,;זך 7וגיס ,היות 1 תתוק ,ן' יךגית' ענת.קף מיז.ע""
 ,א."ור )נעיב ךנננן ינ ,ה,:,ת )2( 2 קוה ,5י נן:1תינתקף גי", , נ ין ע זעי אה ל.מת' משנען-4",11, עניונו(,ר?יאית

 "ערד נייי.ת :. ,ינע חוי ן, תע:.ז-4וי] וי,(, ,יעות ,.י'ק', :.יד ינר ,7!1( נינר,"ר )!ו תק., "' גנזי ס' יי.נ "יותי
 ך"ןורות: ןת,ןות ,;נ.ן ן".קךיס ערן ניירות ךס ,ן,1' קצ,.יו1 י'ן7.ן י.יןמן ייו.י" ;י עך,ז;ך הן,י.וה, ,ר!."יתגנזה

 מינייך !.!] ש, נ,., נננונ שב ע, יק,:.ת "ינ"'ויזת1. 1%%]. ען' תש:-ס, lSSG, "נייומיסן
 וין,.ני נו, ש, ינשופית "":י" 'יי ;י ק"יג"ייזיין די.ןמשה "ו"1( נירנ )2 תק., א' נחזרנ,ז
 ונסעןער 2!1!7()ין

 .?ויון עומזות ,קו,, 1%! ע, ר.נ.ת ייעא,ת י'ין
 י7"1-י",1,:קו.נ-

 ן. ?7 י?.נ1י וק"1צןי
 תשקי"

, !7". ?מ' תשגר, 1!!1, ק-תן מיום
-. 

 7!(: )נורה "ותו( נ;נרואר )24 תש_ן א. .".ר

 ננוס %, צוניות שנ עי רשייית ינ,ניות רוי,ותלו.יה2.
 נזק 'י' עי "ייצאי :7ינ עיד י'יי" "ו!.ן!י שי:ייי ונשי"ר-1934 יפואי(, )סימול הנכיםולקנווד

 התרוי"7"ית,ה
 4י!1(. נ.,נ. )22 תו:.ז נתיון ..נ ז.יס תע,.ף מקומי מוכסך רופא מאוי בדברהודעה ן יי ע, ,?יבור 1שי1??1 נע.מ ?יקרא,

 יו:.ב ,תריה )2( )"ן 2 תקוה ,"י נשיתי נת71ף גי לוזיעאנין
)?et~),)האיצרקר ,ייפו()י: יוגין רויא "7!1( נלנרוחר )"1 תש,, א. נאזר י' יצן.,.ות ספ.רפנחס "ו1%( נהרן )!1 תש', ג. גיזרן. קס..ו:ד ס,,, ז,ר "ת ןיויתי ן. תש..ן-4!1% רפואי 
--- ת.-"נינ. ניך,ו nll~nrr יעי'1מ,ימ' ,, 

 2"%]' עמ' ' תק-.' %,!1' ,.ת ן ני,י'ס ע?ירנן: י,.יייס י,נןגיס רונ"יס מעוי גזנר ":1ז?"

 זה. ירי תת,,ilSZO 1 עך' הקן,א, !י",ג?רנויין

 דתןמשה ";11( בןרנ ), תש-, א' גאזי"
 i"rrn-1953 מקריעין, שכה כםחיק ונסן.1"י %!"1!ו()"מ
 לענין ציבור מוסדותקי..ת ""!. ןך' תשית, ,!4, ו."ו

~'ro 
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 נ' ,ונע וע' ,שנת, ושנעסיק, ועזה ר בנמוש ן, !ן ""גיי תשכ".-3(19 רכואיית(, )וערות הנכיםתקנות
 "נ"י יעיו לגניי מימיית ים י"יו "מ!ייס'סרליןזית רופא של מינויו ביכול כרכרהודעה

 יעניי:
 !!%ויןנירנ ,גייס ,תקוות )"( 2 הקו" ,נ' ימנו"' ;נתפף יוז'עאו. ,1! תשנ,ט יו'נ1 י,נ מ.יס ""י חי-"י'נ" - "ייי'"יו."יית , ..

 קזנ, ין'צ'ויה.ן(תזן,ת "וי.? י;'ו1 נ.: ייים ניטופי ן, תשג-1-!ן,1 ר!יאיות(,)1עז1ת
 שית משן ע.ש "1ו,ו,ומ ממן -

ו... ,יני,וננ,י. זיז ז.ר ק, לי:י.1 "ת "!י1( גייו.)11
 111%, "!רנ.ך.נ נ',,,ס סויימה עדן קךיועה היויקיםרשיית
- 4%! עמ'תש:.",  1 ספ'ךcn~s "1%1( גיין )1] הק., י' יעייו' ין. ינ' תת1"1 

 ""וקרשך !12:11(),מ
 ן- ד"ןמפה ,!,1( גיידי )24 תענ-ט נחנס'
ו "יי,.1שך !יקו()יי

 !"1: ;מ' הש;.ו, "4; על' הע:.", ",1; ען' ת"נ-;, נ-"
 1,1. עי'תקג-ן, 4י2. ען' תשנ.1, 7,2ן, קמתן

 !ו!ן.נ.!2 ת;".. נ' נגזי ,." ון,ו. "יינון'ן,יעיי624]



 היערותפקודת בגאיית, ה:רכה לעבורות קבלנים רישובהזק
 יערות פקידמינו.תשכ"ט-1959
,מ'1וירשם

 עד 1373( באמריל )נ תש-ל ב' באלר כ"ד סיים להיוה, ויץשרון שדמה לעבודות קבלנים רישין לחוק 2 סעיף למי סמכוהנובתוקף
 הפקודה, לצורך יערות מקיד 1971(, במרס :31 תיל"א בניסן ה'יום ארזי שלמה מהנדם את ימנים את תשכ-ט-ף1115,בואיות,
 בנסיות. ה:דטז לעבודות הקבלנים פנקס את שינהל הרשםלהיות

 "7;ייןתשי ""'ו;ן,"מ אלמנייוסף שרף ןאב )-י תש-ינ"::7:ו(

-
 ,שינון קר

-7
 ן לנון"

 תשנ"ה-1956 ה,סיב, על ההגההזק
 סעד פקיד מינוי בדברהודעה היגה(, )תשלומיתקנות-שעת-חירום

תשי"ח-1958
 על ההלנה להוק 13 סעיף לסי סמכוהי בהזקף כי מודיעאניי
 ילין ,:יכת "'עניין יעלב "ת מגיהי ן, ת7:--"",1י.נ.:, סמכויותאצילת

 ירושלים. במהוו החוק לעניןסעד )תשלומי לתקנות-שעת-הירום 19 הקנה לפי סמכותיבתוקף
 בורג יוסף ";11( שרן )"1 הש-. נ' נרזי נ' ,-י1. 2 הרית י:, ":::ית ,:עט"",ויה, למי סמכדיוהי את בהן לעזרא איפל אני 1, השי"ה-1958הזבה(,

 סגריריוסף 1973( במרס )10 הע"ל ב' באדרב. ,נעןשר ,!ו",7(),ן
 "!. ןי' הש:.ו, ",4, ס.ןן והת?ק.ן ה::ןרשר 14"74()הן
 נ-"ן

 21. עי. הש:-,, !17; עמ' תק:-ו,

 )אגרות חיהוריים הדתיים השירותיםת-ות
 תש"ל-1959 קבורה(, חברית של שירותים תשכ"א-1951 הנמלים, רשותהוק

 מ'נו' ביטולובדבר שירוה'ם אורתא'שור בפועל נמל שהל מ'נו' בדברהודעה
 וי".יייס "דתיין דש.ר,תיס י",:ית ! הןין י:' ;י:יה' יגיעי . ים- רשית ידו, );ן ;1 נעיף ,לי סינורן נעייף גי מוויעאני
 רשו" יינת" ירשית, מין, ון.?ת ו,!י ו,' השג-א-1"י1ייס)

 ל"י ינ' ן, תק-י-י,,1 ,נורה(, הנרות קי ךיייתין )ן:י.ת
 ,עטי, סירת-קרן, שתית הנוערה שקיל "::ין-7ז'7אנקשת "יפת ;מ, ש, נקע, י:", ".ות נריר מרזנ'ו",.נ-"ת
 :לילין; .התצין ושי:.ר.ס ,!י יונה, מקזזיי עיאנית-7ייית'ס נ,; מירס איפת, ;מ. נען, רותע .שר", ק, מינו.1 אתו:ין,ן
 ושר"; שיריי1. "7"1(. נמרנ )1 "ש-, א'נאזר

 ען ג,'ר.ה יש.1'היינהשאשר.

 "מונה משייי %,2-"," ו'דראנפתלי "1,7( נמרן ," תע., א' ניזרנ-ה
 %גי- ""; ועז ""!י:, ןנ:,.ן ישות יגשיישב ועצמןעור !!!7()ים

 ןי?נה מש11.
 היאה מעוו' י,נ- ,"7מע, "תשורהשר

 יכולת: ומחוסרי סעד מקרי2. 115. עמ' העכ4א, 334, ס-ח1
 לדין הברים עלושה בת ערר ועדת תקים החברה-קדישאא.

 יירמז נ:ג"ייייייננבךנ והמכם היצוא היבוא, בשין הממבוייתיורת

 ע, הערר יעית ייי יי יעין" ימתן יים ש,יש.ס תוךנ 1939)השה(,
 ע, יערער ד:עיער רק". ןי'שא,"הניה מוסמכת רשותמעוי

 ועזת ,עני הןק,ס"

נתוקי
שכ .ב, " י ת ' ע'עיי היגוא, נמין ולינויית י!7'ית 2 יייף ,יי ירותי  %.ת. "-,"ויי.י.ה ישית "יין יגיעי ישחת "י י' טו "' 

 הש-, א' נתור.. ועצמןעור ";!1( ערס )11 הד-, ג. נאזר;.
 ורהפטיג.רה "1,7( שרן )"

 "יאתשי 7,,;;()": ""ינ.י"די ננו;()ים
- -

 10. עמ' תש"ל, 2412, ק"ת 1 29נ. עמ' תשי"ב, ס"ת 137; פמ' 565, מס' 1 תוס' 1939, מ"י1

ל162 %וע21 תשע, ך נרץ "" נען "%נ"עידן



 י השי"כ-1952 הןכט,הו; השי"ד-1951 ישיאל, כ:קהיק
 ן .להפקעו נפט לה'סוש' רש'ו:וה מהן בדברהודעה וכרון מטבע עלהכריה

נ"י7-

 ך,ויע, %מ קקי-ן-- 'שר"., :נ7 )"1, )"( %!" יי.י ,יי נמותי
~?Tn-r 

 .ס. מינותי
 נעיי

 תעי-נ- ":??, ,ח., י1
 %. נפזר :.ו נתם נתת' "מ,ן?ן, עם ות..ען,ת ..%וי ,,2ו,י1 .!,1 שינע ע, ::ך.) "ו. ,ממע,", עג ות..ע?.ת "::יר ן,1%%1

 ,;י",. יי,י"ש),"
 :;.י

 ן קונו- "שס"ינ ,.נ. "' נסור ,",ן נ,ונ שקיט ךיקי,וות "תנ;.ן ךח:יר.ינייף ! ,.שרא. ניו ירשי "נית ,-.לין,ת., ,1,7( נ:ר7 )1";-, ן .ן) ונען גךסנן ו'ך,ה, "ו ע, ),ונ
 ן שי "7יגייי'י?ית ייעת ייתקן י' ימיי 'ג'ין ימסייס ז!ייוון הורוב'ץדוד "7י1( נמינ ),ו תש-, ג' נגזי.."
 "'.'.' 'וי", נו,:ו'ז ו1!2ן()יי
 י'י'ר ן,'ל.י ,4. ןל' הע:-ך, 2יו: ן:' תקי-ז, (.ןו

 Csnt "ן,,,,ו,יי",127 ?.ין.,,יית nTsn שד ו,נ7,,ב כ, עו 1,4 7,ב _ו בו עני ,וי, ",ן'%'1 ".,',וו י1 ן-.,יית 'ווי ועי ( -ת) מ..ות י.יל הוקינ '.ר-ז קכ'לה רר,.
 ייגס ""י,יי,,,,,,וr~s 12,)ויזת פרטיהןושאר

 וךעס "ינ,ו%ן,,!ן,"11 י..ןייווות , יע.,' נק ,",, )נ( [! סייף ,;י ויצתי קנת.,ף ינויי(:)י
 1ך7ס ",",,י1,%!!,117 גינן,נכות קי ונ"יקיר "ליען: עג ייק'.ע!,ת ,נצתי,העי-ן-%%1ון,

 1מעס ",",ו,"1,,י4,!11 ?'יןיי,יית 7, יין,ן 1ש"ר תגרית. לש,,., ,ינהו, דנ,.נ, ;יזו ית,ייסר,
r??np-2T 1"". יוק "י",ו,,1,י"",ן11 ייוןיי,וזת ,ירוה, "1 ק, ו,ונ נוך 'עיתי. ידיך קו'ג, 
 וךעס י"4,י11,",.,י12 !.,ןיו,וות ננו,. קיויך זמומת,חקר

 :ן: :ן:)ן::,:::)::: ::::ז;'::ג ה.רוביץTT7 ";,1( ניינ )1% תע., נ' נ"זיי."
 .מעט 71,11",י12 י ;.%1 וחן,.,,ות 'וי%, :ו,1;'ן 72217()יי
ן

 יורי ויעם י,""'ו.7,1%"",%!ו יין.),,זחן ן 1ךען ו]7,]12,ו%,,127 ן'.1.קמת וימס 42%,,!%1,1ן,"12 ןי.1.)דיית 2!1. יר' חק.-ן, ווו, 7-"
 , התעבורהכקודת

 רן,,,"'"1 ",," איו ינויית

 ן ייכעס "%",יי,ן,,"",2%ן ?.י1,והות אצילה וביטול סמכויות אצילת עלהודעהן

 - :' יין'; אוי ו, ךתע:,יך ,ן,ווה 1 נ;.ף ,!י טגנתינתובי
 שען ו"!'י!"',.!'!י1 י'.1יי,יית

 %"1 ,,7",%י" """ .ן ת ,1. וצות; ,יו.וך ו,ו",1 ו"1 .ן",,"" """ ,ן זת. - תעו.ן "תןגויך, 1תןיית ךתענ,י, גןוזה,?,רן
 .משג ",",",,,!!ן,"י1 י.ון.".זת rT1"K .גג. ר.ע1י ג'בקות ון::ות חניפת "ת:ין,תי)2(

 "ןנ'1,י,,",,נ12. ן'.1.)7,ןת ן2נ.עמ' ".ר" .יעם וו,!,ו%",י"",י11 ?'.ן.ודוות תוו.., "?"1, "!ר;,:'ן ג',,,ן !.ר(ךך עמ',קזוזיך
 ע:'נ' ימ, :משרן י,!,ז מ"מ ועתד "קי ".,'י"1:1,מ'יך י,עניי: עיךיןלך יוקנו()ין נזי" ךעי.:ה גמה ננו, :17 מנו::יס י":,י.ס "שמיסמין. אבירןדניאל "]1%( נמרס )4 תש-, ". נצורג.1
 נלווה י" ,ע.,1 ו:"' ,מעוו'ן .נ, 'ך,ק,'ס. ,ן'ת,"' יריי";!ס' !וו. ען' תשג-,, ,וש ווו, .קר,,, ין'נת ז'ו'ן
 ייו.,,ת."ענוי" !ן14. ען' תק:-", ,112, ,.תו

 אט.מךטיבה ",%ן( נידם )2 "ע., א' ואוינ.ז
 ך)5? עויני לון, ;2,:;("ן

ינ."%"י,ת"'.נ,ןמ.%22. תשי"א-1931 האזרחית, ההת:ו::ותחוק

 פיקודי הן.א מפקד מ'נו' עלהודעה
 ינ"י~י מויוי,"ן

 הרש(, )נוכח כמקרקעין וכזיוה הכהר כקהת "ךת)י))יי ידין )"( "" נע.ו ,!י ממנצת.
 ון.מג".ו_9~15 ,:ייי, יון ?נ, ארי-ךשוה "ה תשי,ף1נ1%ן,ן.וית'ןץויחית,

ןן צפון, ה,נ"א פיקוד מפקד 1989(, בדצמבר )18 חש"ך בטבת ט'מיום

 57 לסעיף בהתמם וכויות לוחות הצות בדברהידעה קן!סר. נגז, ווין "ייף-לקיהנן7ינ

ך"יזן"
 7י,1%, "ין1%, מן' ,),קיט .:י.ות ,1".ת גי "ן,, :זך ך,ן.ע,ן :,.,,ון ש!.רנ:י יי,וזיין, ,ו,א מנלוי מ.נ,י ע,

 ומזר נקז נושנת .עיון י1?ו1 ענ., טית מ.ע"י 1-"1,1% %,י,1 יה. יני תת171 "!7, ען' תש-,, ו,!ו,"סרס,מיס
 ענו ושוו ,?.ן :,שנת :"ילל, ו,?5ין ייתן יאויריוזקיו;'1 "1.7( נמיי )11 "ש., נ' נמרנ'
 %ליף-ישי אמבר,שלמה וואו()ין

 נעמו. ""ויי'תינייתן;

-
 השכל'שראל ,ו1%( נןיס )"1 תע., נ' נ"ןי1' י"אירש

 ,יקר,עין וננזר ייש,[ ")ףי.ון, "נו. עמ' תק:-ן, "112 וי' תקנין, 7%: ןל, תש..א, נעךי

 ן ,,,1.1.,2 תק.., ו' נטיי י., 2ן,ו. "נויומ.נ,.ן,;1625



 15,מ1 עכקיכ(, )גש המלימיות הרש.'.ת r,:-rc חרשן )נוכה במקיקעין יכיי:וו הכררכקודת
 עסקים למס דין בית הקמת בדבר הידעההשכ"ט-פה19

 .!,ייה וא 7י'ף יני ס:;.תה נהדף נ. יויוך, גזן:I:-cc 57 לסעיף בהתאם וכויות לוחות השת בדברהודעה
 11: נךר:נ ענ,.ן ,:ן זין י'ת י!,ייה' וב י;ן'ף נךה"ס י,ו.ר ךך!יר "'ו נ,ן:ת ,ע..ן גוו. אע,ל,ן, נמתה,-%,-?,ן. ך),.)' ;.ך,ה :ומת ך,,:" ן, נ,י1 ען,.ס(, ):ן וז;.זיית ךישי'ית %,,,], ",,,ו, ךס' ,;י;.ס ונקיות ,1ךות ). ימי, נו"מוחייים

 ראש יישב - טו"ד וינטראוב,דוד בבאר-שבע דדרום מחוז על הממונה בלשכת שבהל-אביב,אשקלון
 הבר- שאולוכאיל אשקלו!, נפת מהוזי מיהלובלשכת

'יעי השכל ישראל "7י1( מיס ,;1 תש-י נ' נעזרו'
 1 :.,,ין ש!'י;:ך ;נו'נ, יען י'1 נ'תו,ז' נצי"ן'ין" יי,י,ן.1 )עיי י.7ינ ";,מם, ":י- ?יי,

 בטלה. - 2201 עמ' תשב"ו, 1209,הפרטוךים

 אילון ם:הס "7"1( נ!:רו%ר )'י תש-י %' נעיי '-נ תשכ"ו-1905 המכי,תקג,ת
 ;11. עמ' "]11, :נ' 1 תון' ;1"1, ע.ין תובע.ם להם שא.ן טובין מב-רת בדברהודעה
 עסקים למס דין בית בהרכב בדברש':ו' ההי..: אזי ו, תש:.1-וים הינן, ,תעייה )2( )%( ננ ,תל:"ניהרס

 ן, גוייס ען"ן, יי! יין יית גינ: גי "ישך, י,"יייית נידיירת: י. ייזל" ?ינגס מ..ס יגיס שנ?""יך

 נוו: ?ירט נ; "ו!ן(נז?ךנר:

 דגר. - ,י'י%,:י ;::י יינית %י,11, " ויציריה;ת.,.ר 1ני - דר;. .;'מי,ננעים: "ן.ו.27 נתז;תרייך
 וגר - ךר?י-ון','י.":,,,ץנ.:נ.נ;

 ךנר- - ן%;,זאגמז ה,-אנ.נ. 7,, ה,,1?ינ יךונ ן,נ?י,ה.,.פ," גינתן;שם
 א' נ,ןר.נ

 השעי
 עמ' תש:-נ 1",ו,ה?רןהץם פלדד' ":!1( נןנרוןי ),1

 1,"י
 הורסיך.; נ.ל,,ט ותועה

, וןנ,ו האס;,;י, 4!]";7()," 271"
י ,7(. ?:, הש.,, 74!: עד תש:-ו, 7-תי  נ:;,..:

 מראענה 1'.ידת י,,1( נז?::ר )1! השיי
 ;יי..י,י ין,,:.ת ,ךיןהי"ק "יוק()""

הו-

 תשט".-1955 )גימלאית(, המרמה שיריה
 עסקים למס דין בית בהרכב ש-נו' בדברהודעה סוהר של שירות הקופת חישוב בדברהודעה
 ע, וךו,ס ע:קינ, ,יי גז.ן ניח היננ ני יווה, נוךיינית );י:,".ת(, דךוינך ש.ר,ת יוק ו" נע.ף ירי ונוהינהדף

 !ק.;'ן, ג:,ון'ת ופרען: 'י' שירות. הויזת י' יך)7' 17 יציף למין סירג, %;. ן,הקל.1-יו11
 )21 חק., גסנת ..נ מיום שו;"

 ביה: כמפורט 1969( בדצמבר והורש, וונ,ם 12 למעשה וזהיא אבורוקין, ר1,לח סבל ו,977של

 -)'י",1ך7)!; ק:יס. י-"2תתוי
 יופי

 הנר- - ע,.
 הש., א' ניזרנ,"

 ני,,יס של.ר?:ה ע".ס, ,מס וין נית וקעת נדנךוך)ןעהנן'גנת.ךנייי 4"ו"!7(קיי "ני- - "'ייי ספית .ן%'י':י"; 1'רא' ,;"1( גורי )"
 ו". י!. התוין 217, י". ת"נ-ו, 12!1,ךיין.ן.ס נ]1. ען, השט-1, נ."ן

 u-~t?1 ולימת ג:.ען" יתש "72"7( )ין מציאה(, )ההזרת המשטרהקקאוו: סויד מוחמד מאלח %",1( נן1::ר )21 חק-י נונתי,נ
תשי"ז-ם195

 עסקים למס דין בית בהרכב שינוי בדברהידעה ;הבעו שלא מציאות מכירת בדברהודעה
 נו"גינית גנזיא ,:,ן, וין,רס גךנ.ע, גרננ ;ן. ני יייע:, ני"גינית

 נזה: ני!.יט י(,י(' מיון י.ס ש,וש.ב הוך גישורן, מתלית 17 יתקר נסתקס?.:נית, ני?יני ,4 הש-, נ:נ,ו נ-ו מיים שו:, יר;1"' די,ין'ת יציעיך ידוייה '1?ע )נימת-;ן(, רמת-)ן בשררת נהמת הינעיםיקא יזי ע, שהן,ס ין,ין יין יזין נית "רננ נ. ".ן?ך,
 הבר"- טגלוביץ "אריהביקום: ברשזמוה: זו הורצהפרטים

 הבר" - ע."ד פלוסקנומ1 "יהושעיבוא: 353394, - מבוע מספר 25-415, לזח ממפר פיסיה,מ?י:יח
 ען,יס, ,ין זין נ.ת יק;,ת נדרגן.ועך, ינ1,,ך,רק. %יסנין,השרת

 כי,;)ן ק?)יסי"
 ))רוסאך(.שנורה

 זה. ,ל. תתוקן !!!, ען' ה7נ-ו, 4!נ1,ךיייי-'ן .'ם ישע ועינת ה-ך' ני' ,ז:'יס' C.t:D יי,
 זילמוביץבגינויו 1969( בדצמבר )17 הש-ל בטבתד פקד בן-שלום,א'

 רענה המקויית המועצהראש 20נ75()חס מז"רב,,ראש

1627 !7וי.ו.,נ ג;.י. י. נציי ,." ניון. ו!.יי:.ס,ילין



 תנכ"י-1905 וך::.ץ, דתבמוהגק

 !,1 סעיף ,!. ;,;ן.;, ל. .בן )לית, ,תעוזת שךתעיןתיי,' 'יי"י.ס י,7ין', תנויחלי"ג
 ן ",ע." יישית י""'ס' "ו"7ני"' "תו:י'ת יז"י'" עעי"י"י7' מפירכת תכנ.ת אחשור בדברדודעה

 ,תגוון דארן,ת ,ן,ן?ן גן), התנוית איקיי עי יניתיןן,,ץת' יימין, התנ1.1 י"., 111 ,נשף ג"ת"ן ,.וע", נוךוצנרת
 ". -י ' .ך1ק,.י, מרוו ו,גו.ך, ,השון ,ן",וית ".;ןה גיתענ-"-ון15,

 "ויו( :לי" )2 הע.) "' שיייעי "ך,ן - ו,14 ינ' מסורסת ."גנ.ת י:,ר"ת ייורלת תנ!ית"ישרן
 ייננין ,תנן.1 ,ן,ווית ייעזה ראק '.זג ידביייא ג.,,,: !,ריין %,.ז, ,לן,רף זקקר.ט ין 'דן ון,זת,.ע. דשי' קך,יי: ייקרות., ,.ן" רח' - ן"" 11 נונק ,ן ,ו, וו,, "חוקותקי"

 ירוע,יס לךו1 וווט. ין' תק:.ט, ו7י1,ו?י!וליס
 ה,ן,ן" ",י", ךין,יף י,שריסיג עיי ".הד, "ימיה יל",וית ךיעוך שגה בצייה ""ן,ר",ךתן:ית

 'יעונין מ,.:י, תנווןיר"נ י"ן,ך: ךל",ן.ת "יווה ניעיו.
 מקומית מיתאר תכנית שיניי הפקדת בדבר הידעה ן יתוו. ונ, יריע"ב, ו,נו.ה, ,תנוון ךל,,ו,.ת ".?דן גישיויוגן
, יתן ,אליי.: ",ישדוינ שעוית י'ל'ס תקי.ס יי" נ" יע-וי""'
 ךו!,ן ירוע"ג, וגנניך, יה:יי1 ךן,ין'ת ך,ןיך ינ:ייי''ייק:'ס1 ו.ע,ז נרקעת רקץ.!. ו)ת,נ,ן, ךתווי.ת ,זן..ת סלו,.".,, מ".1 וגו'", יהננון המי,ן'ת :וייה נמשיי: ייתעי:-ו:,:ו ותו וע.ף .!י קיקייע, יי וגן :וירה ,תנויח י,ךי:ותויתיך
 ענזן :ןל,ש ן::::.ס:נ:נך .:ג" :ג::.1 :): ,:: ך י "י.יי נלי :ת;;,ג ",שיי עי ::ייינ-,

 חק-, "' נאזרג,ך
 וקנ:.ת: נשיי. "י.,,יס ירטתי.",ך ",,1( גלרנ )"

 וי. 4;, ונ, 72, ",,ית לו"ז ןיין דש"
 נימין CT):'O ,ין גו ,עיין רשאי נתנוית י".נו. "ךויו.1:, .יי",.ןיעיין י,ין".ילך יי:י'7 יתייי1 ך:"יי.ת "יעי" י"" .י;: יוי!יעי"

 "ן,. !תוניס ך"ליריס ק"ךעין'!,נון,ת
 שיריב ילימית ויוה לינוס וגן יתננית, שיווי .ן, ע, קוןיצל, ,י)ש,ין, מ,ו1 וונציה, ,"גוון 7ן".1ית "ועול גיתע:."-!י,1, ן את "רואה א"ר תנווני !רן נ:, "ו גגו.ן ניידע, י;,ץ1., והגוין, "תנתן ,".ן 117 ,יענף ג"ה%ס ",נען, גו,ולנרה
 לין,ן"ל..ן נק:ו),ו יגורי נוין ,ך,לת .קרח 7"1ו" נ;וש 14 "חכהי.ע,ז חושיים תוך רשאי, 1,ותו זוג, "1 "מגוית נתך.ב יייי שין,תנ1,1 - ,111 ינצר מפויסת .תנחית "נקראת למרסת תנ).תא.קרה

 ק,
ינוגר,ס-, ישניה ישיוו, ותווכת ,הזיע נימיות, וו ויןע"

 שנוזן"
 ,"מרה. יל,,",ת ך.ע.,ג.ק_ן. ",.ך, ,ין,רף התשריט עב יתז "סכת,, ע,

( ), 47,!. ען' הענ,ט, 44!ו, ייריון'! י,,,.טיינן"  גרודך ""לירן,"תגרת
 "'הי, איקיה הן,,..ת ן.;זה שג"

 דרן"
,ן י:ך,:'ת ךועוה גישיון יפסלו" ",.ן, "יז,רף "תשי'? עבניעי  ן'ן .ר,ק,.ן, והגוין, ,הגונן ,מוויזת ,יעזה גמשרן. .נןיאירה
 ש"משרדי1 ובשעות בימים השלום ילא בה לעיין רשאי מעוניןוכל

 1 יפי. D'nlfS""ליייס
 :סו-'ן,יה י,.ן', ה-נ.1 מיינ ",ו נע.ף ,יי קךק:יע, לי .גן :זיהה ,תנחית ש,תוןז1ת1מי
 קיזז" נרשות רקן.ס, מתקני,, ההוון,ת ,ן""ת סמה,יוק,

 מפורטת תכ:.ת הפקדת בדביהידעה
 ינייי נהתאס ".זעה, נוךוינית .ה::,1 "ארצית הלזעיה ג!נ, "תגית ";יי עי יעייידי"ין,ת,

 והמיה. "תנמן "וק !,
 מחוו ו,גנין, .תנוון "לחווית יועוה גלעין. נ.חק:-,-ווין,ו,גו'".

 "' נאורנ-ן
 תשי

 לס"-י"11", 1,נ1.ה, ,תננ1ן המקומית ך,עזה יגלשרזייי.ש,יס, "וין( נירט )2
 עט ניףז נ,:.-;.ש., ע.ר מקקי :"ן,י נויה ייידות ,רקעירוית י7:ן,ן ,תגנ.1 "ן"1,.ה "עזה רפש ייונ מלוביייא - מ.י,ו2ו לס' יפיזסת -תגית ךגקראת משייה הגויתך.!,יה דשי'
 אסיך. ,טורף:תעריט ירוע,.במיין

 נתנויה: ,נ.,,.ן "קלאסואיך
 אנ.-יקש. - 1 יי,ה ין7;25ויש .ךג).ך' קת:1ון .ך,ק 117 ,נעיף ניתפס הודען, נוהויסית

~lses-נשענה נימ,ס תעוב ,,ן גו: ,עין רשא' יתנן'ת יעיי'1:י יי.ע,'ן. יהל 1.:1יה, ,תגנון המתוית הועזה גיתשנ,ה. 
- ~Isa יייר מ!.ר?ת .תבוית הכראת לן,רסת תבויתאישרה  

 "",. סת.".ס ""מיי'סש,ישיי'ן
 את "יונה אחר תעוני פרס ג;, "ו נננ.ן נ,י,ע, יןינ'1:י .ינטק,ן- מקרוי כיה - ,4"י7 גרש 121 מ",,ה ה,7 שט" !תוהן

 עלר"נ המקומ.ת ~nluT מטווס ,נן "הנקית, יי' עי ניעעציי ;נ יתז ךן,והך, ע, שעזיה .;ר.ן', מניבת ר"ונ -גע-מ,
 "ישיינ תנך רשץ., אותו 11נ. %ו ךתנ).ת גת",ס נייי שיויתדיין תש:.)ן, 41"1, י!רנ,מ.ס ני,,וט !ורדמה אנין, 7מ?.רףהתשריט

 ,חנניה "תזוזות ,"ויש נרק.יות, י. ,וזעה ע, לינומןל'וס ,ן,1.עמ'
 ""יייה,התנוית

 ""מורה. הל,,ן,ית "יתוה:לשרן. גי-ן איתן, %ישרה ךן",.יה שעוה שנה נן,ר"
 התשייטעם

 ומנורי
 "ויו( :לרן )ו תק,, %' נאוי:.ן ורינון ךן".וית ךועין ניפיתי יו!,זן אריך,

 דש" ין,נ'ן ונ, יייש,י!, והנזיה, ,השון "ן,.ייה ך,עז, נמשרוי.נן
 ן וזנויה ,תנוון המ"1ן,ת מעוה רפש ..שנ לפסמן,א ך,ן,י.ס שךלשין.ב ונשעות נימ.ס תשבוס ,.א בה ,ע.יןישעי
ן ן יר.ש,יס מהו "ן,.לתפיס

 ן ,,,1.,.!2 תל... נ' נקיי .." ויו. ,יין,י'נ,71,ן1625



י ןן  תשנ"ה-5"19 והבניה, ההכנוןהיק

 קל'ו"ס הלז שאי, אוהו עג, או הה;)'ת :תפס נ,1, שי""":),ו הכנית הפקדת בדבר הודעהביטול

 מחי מיירטה ת.נ.;. ימות נזני ה".י;ה גי גו" ממזיעאנ.
 "תמית ,ש')1י "תנ;ך.ת ,")'ש נרשמות, וו הזעה שי !-ן,מ,מ')!

 ואמירה. ה:,ימ'ת ושזהימשיי' נ:,". ""."."1, מיום !!!וו ה!ייומים נ,י,.י ש!ורנמה4"14,
 ו7י1( שרן )ו תש., א' נחזרי'

 1,:ניה ית:נ.ן ה:יוו.ת יחזן רחש,._נ ו,י:'ה ,המין יךהוז'ת הועזה ראש 1aTt מקיםמן,א רזניקד' ש1
rinaת,-אניב וה.1 יר.שייס 

ר"ת-גן מקומי, הכנוןמרהב תל-אביב-יפו מקומי, תכנוןמרהב
 מפורטת תכ).ת אישור לבטל ההלטה בדברהודעה טפ.רטת תכרת שינוי הפקדת בדברהודעות
 גו"נמסית

 נו"כינרת וחניה, IT:irn ,ה., ו" ינ;'1 נה"אס הומה,
 והא',, "הלנין ,היק117 ,ן;'ף גיה"ס זוועה,

 ת,-"גינ, מלון 1,נ:יה, ית:נון "מצווית החזה נ.תש:.ה-"",1, מהיו 1,ננין. יתרון ומהוית "שזה נמשרוי נ,השחה-!,,1,
 "),ראת משיסת חנית ,נס, הן,טה ישיב, שר נחישוראימין, ה,-אניג, 1,נ:ין, יתרון ומ,ומ.ת השוה ונמשיזיהי-"נ.1,
 שהורעה 4(-70", הלקות 6183 גוש רג,197. מס' מפורטת"הכנית 2 שינוי 1353 מס' -תכנית מנקרא מפורטת הכנית שינויהופקד
 1788. עם, תשבח, 1451,סרטיםאליז, "יי- נימוס סורחה אלין, "משרף התתריס ים ."ז הןלןה",ע. הנעויף התשריט ען ניפז 4"4.. ךס' ממרסת יתננית י",1יונת

 r~fiTK "ישרה המקירית קועז" ש:" נשרה הדיר",ך:ןיין ותמית: נשינוי הנפויים "שסקים וטודה

 במשרן, "וןליה אג'". המג'ירף ותשייר ;סנשי "!4, ויניס ,?1, ,י1, די, 4", "!, 1"-"7, חדות ""וי).ש
 הועז"

 "מתוית
 נךשיז. וזןה"יוין 4"-1,. !"1,"!4,

 ש,משיזיס ינשעית נ'-ין תשיים יקא יש,'_יעג7:" ,יעע' ""!. זר:יס "!1-י!1, !4-11!1, ",לית 7"1().ש יני ~fiC1'-)1' 1,נ)יה, ,תמון ין,ויית הזען"

 "7"1( נמרן )4 תש., א. נחךנ.1 נימים הוחס יקא נו יעיין ישא, "":נית נש.נוי משניןנ,
nluc11רן)יקך, "",. פתיים באיוריי ש"משיז'ס 
 ולבניה לתקין המחזית היעדה ראש,ושב "ח הרואה אהד תכנוני פרט בכל או בבנין בקרקע, מעוניןכל
 הל-אביבמהוו ובמרהב מקומית ועדה מהגדם וכן התכנית, וגינוי ידי על נפגעעצמו
 ;ייתיס מק"י, כפיןמיג "ט'ת י"מ מעזי" ליש::::עגצ~גיבך' הדשיים תוך רשאים אוהו גובל או התכנית גתחום סלול שלההתכנון

 תש., א' נאורי'
 מקומית מיתאר תכנית שינוי הפקדת בדברהידעה רזנ'ק ד' ";י~( תרס )"

 והבניה, התכנון לחוק 89 לסעיף בהבאם הודעה, בזתניכרת ולסניה למכ:ין המהרויח הועדה רגשיושב
 יחוו ולנסיה, יהנ)ון י:ן,וית יחזה נעשין. ני הש:-ן-""!1, ה,-"ג'נמןון

 הופקד גבעתייב, ולבניה, לתכנון המקומית הועדה וביורדיהד-אביב,

 מיתאר לתוכנית שיניי 210 מט' -הבנית הנקרא מיתאר הכמח שינוין
 אליו. המצורף התשריט עם ביחד 53", מס'מקומח והבניה, התכון להוק 89 למעיף בהתאם הודעה, ב,הנמסרת

 התמיה; יק'נ.' ייייי'ס ! ה-טן וויאה ה,-"נינ-.!י, וינגין, יהנ)ון הןלימית המזה ונמשרוית,-"נינ, ,ן, כחת ילבניה, להכו11 המהוזיך הועדה במשרדי כית1טכ-ה-1901,

 3", 2", 24, ??, 12, 7-5, 1-", ",,ות 1",ק, ",קוה ;"1(טש 1 מן' שימי 7:!1 מס' -מנית בנקרא מתורסת תבנית שי)ו'"ויקז
 5-131ס1, 99, 97, 96, 94-92, 87-84, 77, 52, 50, 33,48, המצורף התשריט עם ביהד 856-, מס' מפורטת לתינית 69~1לשנת

 205-203, 195, 3-191ל7, 188, 187, 185, 179, 123, 121,123,אליו.

,, ,230,231 ,253-248 ,252 ,204 ,259 ,272 ,278 ,289 ,3!0-308 
 ""1. ,4", !!!, "!", !!", 4!", 17", !1!, !1",12", וחנית: נשינוי ה:,ו,ין הקסהיס הסוארה
 נימים השדם י"א נו ,ריין רשאי התמית נש,.1, מך..,1נ, ""ו, !"3, "!", "1!, ג"2, ו", י!-1", 44, החות ""1"גוש
 "ן.. !תוהים החורין ש___יי.ס ונ_;1, !,4; !,4, ",", ",!, "!?, זרניס 4,4, ",4, ""4, "ן444,4,

 את הרשה אחי הננסי סיס ג:, "ו ננ:.ן נ-י,; מ;1;.ןנ, "ינן זרנים 41! "י!, 1,1, 1"1, !י-7", ",,ות 7"1(נוש
 שמרחב מק.מית ועדה מהנדס וכן התכנית, עינוי ידי על נטעעצמו tlSZ ,153 ,105 ,172 112, 111, 134, 103, דלקות ה610גוש
 מיום הדשתם הוך רפואי, אותו גובל או בתחום גלול שלהההכנסן 469ן 405, 402, 59ב,173,

TT~6212 התבנית לשינוי התנגדות להגיש ברשומות, זי הודעה שלפרטויה 1299, דרכים 278ג1 1277, 1273, 1209, צלקות 
 האמורה. הועדהכמשרוי1302.
 תש., א' נאזרי. גריס החוס ,,א נ. יעיין רשאי ותנכית גשינוי יעגין),

 י1,7( נמרס )"
 חנניה ,הננ.ן המהווית הועזה ראשיון: "ת היוא" "יר הנמני סרט ג:, ", ננגין נקרקע' מעוניןנ. רןניקך, "ן,. יזויין ""מוריס שהך7יז,סונשמת

 תל-אביבמהוז שמרהב מקויית ועדה מהנדם וכן התמנית, שיגו ידי על נמנעעצמי

029) !)7ן.!.,2 תחי, נ' נקיי .." ?1"1. "!ינ,ייןייסיר



 השב"ה-3חפ1 יהב:'ה. התבניןה:ק

 מךז ".ן,, איערה הל"וויה ה,עוך לנה גן,וה ך"ן,ר,ןליוי' נוי-pu מק,מי, "גו,ןמר"נ

 ןןינין ייי ימ"-"קרו1' יייי'"' ,תנוי1 "ן,י:'ת "יעיך ימ"יי'י:1 ""ליי" "מ"ין'ת "יעי" פ"יי' "ת7ז "י'י' "ן?ייף י,"י'י;ן מפורטת תכ1ית ש'נוי הפקדת בדברהודעה
 ית,"יס "ו., ש,ךורויס ונעע.ת ניליס תק,יס יי" י. ,!י.1 יז". יונ:.,, ,ת::י1 ,ךו7 %, ,נע.ף ג"ה"ן "זען, נזהו:ירת

,7:י. יייו ו,ג:יי, ,ת::,ן ין"ו,ית ".עזן גיקרן. גיתקג."-ו!!1,
 נוי-נר 1,נוי", ,ת:נ.ן ":7ון.ה הועזה ונמעיו.ת,-ן,:ינ,
 ק הי. ד (ו,ו( י)4ייין הק יי"יי"י ו :;' ק.מי 11! ינ' .תנו.ת "נ,ר" ייורסת תנוית ק.י.'וו!,ז

, 
 ן

 ת,-חנינלי.ו ן יייניה יתייי1 ך::ו'ית "ין:ן י"ש'יקנ "י'1. "ל?.רף ,תקריט ינ ני"ן 44-, ל;' י!ודית,ה:ו.ת
 הת:נית: נשיו.י "נ,ו,ינ ךשס,יב :םו,,"
 !4". ",7ה ,1%ןויש
ךיינ נ,ך'ן תק"נ ייא גי ,;יי1 רקאי התננית נשינ.י מעוני1ג,

 7יעי'" יק:" תגויי
 מפירטת תכנית שינוי הפקדה בדברהידעה "ן,. "תוה'ם ואמ.ר'ס ק"לשרן'ס,ן;עות

 י"י7 " י7וי ן"ס "ייי", י"""ית " ן"י" "ו תין ייי , יי,י ני,י,גןT"Ttt 1' גייי
 שו"

 י"י",
 ין "לךי:'ת "יעי, זלקיז'1] ןן ,זקיין ה,ך רק%', "ותו י,ג, %ו "תע.ת נת",ם ג.,, להדתנןן
 "י?,.ך, "נו.ן, ,ת:ו,ן ך:7יל'ת ,י;יה ]ייעיי'ין'!) הי יהננ,, ,שין,י ןתווז,ה ,":'ש נרשיי,ה, וו "וןעה ש, פינ.ןןי'.ס

, . , .. ""י,רן. הי,1י'ת 7תזןנ:לרז,
 ןתשייט עס :י"י ,,4., ל!, ןןייטתי"גוית ן

 ןיןירי
 7תג;,ת.:",.,. ו.,י,,ס ך"ס".ן ";י",. רונ'ק ד' וויו( נמינ ), תק., א' נאור,. ,' א,י..

 ניליי תש,.נ ,,א נ. ,עייןרען' יתנוית נקינו' לע,ו.ן:, ,1. ,,," 1יין'.ש ת,-"ניני",ן
 ",, י,,ן', תגנוןיי"נ

ייין2:, מפורפת תכנית שינוי הפקדת בדברהודעה
 !ג:1יי::ן,"

 :;גגשגי:: ::ךן:ן:
 "זקייס ת,ך רק"י, "יתו ו,גי או ךתגוית נת"ס ג.1, 7,היהג:ין , ין::יי ות:ו,ן "ו, י, ,נעיף נ"ת%ס ךוועו, נוהומנרת

 ךהנויה ,שיןוי ןתוון,ה ,ןו'ש ניש.ליה, וי וייעי שי יינ'י"י'י: 1 ל, ו,נו'ך, ,ת::,ן ,ן,ין'ת ייעי" גיקרוי :'ה7:.ה-נו,1,
 י"י.רה. יי,,ן'ת "יייהייעיי' ,ין7ז ךייי1' ייייי"' יתני.1 "ן7ין'ת ".עוה וגישרוית,-א:ינ,

,, ,ה:וי, קינ.. "",1 לן' -ת:וית "ו,י" מיויית תנויתקיו,'.
 י1ויקד' 1%י[( נלין ), תק., "' נ,וי

 ו,נו.ן יתנמן יי,ווית י,ין" ר"שיוענ . ",י, "לוויף יתקרין עס נ'"ן 22ן-%., 44-ן, ",,, י;'ל!.רטת

 ת,-"ג'ןמ,יי "תנו,תו נק.נ,י ךגיו,יס ";סח.ס וסי","
 !(1; ין"ה ",, !ו1וויש
 מ"11 1,גויך, ,תננון ולק,וית ךועו" ניקךזי נ.השנ."-ו!%[, ייליי תק"ן ,,א :1 ,עיין רק"י "תנויח גק.ע' ו!!,ניןנ, .ונ:ין, "תנ1.1 ."71 %% ,נע'ף נ"ת%ס י.ו;ן, גוך.מנרת 112. )",ק(, %י "י7ה 4ו1וווש
 ",!,ז "רו,.ה, 1,:7.1, ,תננון 7ל,)לית ך,עזה ונלקרן.ה,-"נינ, ":,. סת,ייב "ן:.ריס ע"מקרזיםונשעות

 אי יגו'1 ג7י7ע' יע.ויןני
 2 ין' ק.ו,. נ%,1"' י;' -ת:ויח ךו,ר" ייויסת ת:ויתקייי' "ת "רו", ""ר תנן,ו. ;רס ננ,

 %,י,. ין?.יף התקריט ענ ני,ן %41%'., מנ' ךן,ךסת,הג:ית קךרךג י,וייה ו!זה י"וןס וגן "תנוית, שיו.. 'ן' ע, וןועען:1

חי"" ::1]; צוגנג:ג:נ:ג:נם:21גיג  עיייע ""1 
 יינ-

 מייי
ויש ""ל,יה. "ל,.יית ".עוהנ:שרוי

"!7] 
 !4-,(, )זרך(, ,% ,2, י!' 1%' !י' י' ,י,ית
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 )זרך(, "ו1 )זיך(, 14% %!-!ו' י!' ,2' ה,7ית ון:(ו,ק הזנ'ק ד' "ו1%( נליס )4 תק., %' ן"ןרנ.1
 %,ו. ונ%, 47!, )ורך(, %,ן %%1, 2,1, ,ורך(. 227 224, יינן'ן ,תנו)1 "ן,ו,'ת "יעיה ר"ש.וקנ

 :ימ.ס תש,ון ,," ג1 ,ע.,ן רש", _ת.ו.ה גק,יי, ליי.,ןנ, ת,-%נ.נל".1
 ,קך,. סתוך'ס י"מיר.נ קדיקיזים.נק!ית

 %ת יי1ח" %חר ת:נונ' !דס נ:, או :נן'ן נ,ר7ע' יע.ו,ן;, רית-הוך,ן יקון', תננ.ןיי"נ

 שךיהנ מ7יל'ת יייה מיייס 1נ1 "תננ.ת, ש':יי .י' ן, 1!יעע?לי מפורטת תכנית שינוי איש,ר בדברהודעה

 יזקייס תון יעח', איתי :יני "י יתייית גת"יג ,זוי ע!:ית-..ן , 1,:וין "ת:וון ,"ו, 117 ,נעיף נ"ת"! הוןע,, נוהנל?רת
 "תנויה ,שינ)י ההנןז.ה ייי'ק ייקייית' 'י י,יייה קי !:נ]לךי]]נ ת,-"נין,, י")ו ו,נ:י") ,ת:ן.1 יי"ו,'ת "ו;ן" ;יתשנ.ן-נ(1%,

 ,אקי "!ויס, שר נאיקורי",יטן,
 ך"ן.יך. "ן7ין'ת ייעיךילשיי' "וקר, יסויסת תננית קיו.,

 רזמק ד' "7![( נירן )4 תש., "' נ%ורג-1 ך"ו, יי!ו ווש 11,%. מנ' ל!.רלת ,תננית שינו' !%5 מן'-ת:נית
 .,גו,ה .ת:וון "ן,ווית ךועוך ר"שיוקנ ".'י, יי%ויף "תעי.ט עס נ.יז "!,יתי, ע, ""ייע"11-,%-,
!ורנן"

 ת,-"גיגמ"ון %1!1. ין. תקנ,ס, ,!15, "(ינ.מיס נ.,,וס

 %י!ן.ו,(2 "ק.י. י' י,יי '., יי,ן. ינינין'ן'י,,ס1630

ן
ה -1 -



 השכ"ה-1955 והבניה, התכנוןהיק

 ולוייט, רמלה ולבניה, לתננון המקימיזת ה,עדות ובצשרזיהמרב;, "יריבי והשדון מקומי1דט,רג;, הגנוןט,רהב

 רן,,, י"ף 77יש - מ",4 מס' .הנית ":;ראת הנית ון!;י" ...-. .-... . -. י-.--,-,,-

 נ"י;.ת; י:ייייס י7:ךין דםידיו :גי:;::יגועגן ך:גגתגג:ו2גגהשגג:י:%
 417%. 7 4 ן , ,,ן ,421' 4111' י. יי.י', ,77י,ן ויינן, .ישיך, 'ית::.ן ה:7.:ית יועזה 1נמשרזיומיש,

 ובשערת בימים תשלום ללא בה לעחן רשאי בהכניע מעוניןכל מס' מפורדת "הכניה הנקראת ממירטה תכניה ההפקדההדרומי,
 לקהל. פהוהים האסוריםשהךשרדים אליו. המצורף התשריט סם ביהד שד,91פ',8-,ממ,5"8

 א; גג גן ען "גוי.י ב יגןגמ ה;::יגיה נהננ.ת; ךנ,1י,ן alru'~n הםוא."
 מיום דדשיימ הוך דשאי, אותו גזנל אז התעית נהמום כלזליקה

 במשרדי לתכ:יח התעדות להגיש ברקומות זו הודעה של פרכוסה ובשעות בייים השלום ללא בה לעיין רשאי בתעית מעוניןכל
 האמורה. ה2:קוןיתהועדה לקהל. פתזהים מאסוריםשהמשרדים

 את הרואה אתר תגנוני פיט בכל או בבנין בקרקע, מעסיןכל
 1970( במרס )4 תש-ל א' באדר כ"י ההכנון שמרחג מקומית ועדה מהנר וכן ההכגיה, ידי על נפגעעצמו

 ח'י1א מיו[ יזשיי[ הוך רש"., אותו נשי או ךת7:ית נה"וס 1,7,שחה
!רנימ"

 ש,
 ),נניף ,הננון ון,ווית דויזה רמש'ישב משרוי ,תנתה ",נזות ימיש ניוונת, וי וודע"

 :r:Trnמ":1 היורה. הן;1:יתך.ען"

 היש מ,11 לק,., הנגיןירך. 1,::ין יתמן ויהווה והייו רגשי.שנ הפןא' "1!1( גייס )5 הש., נ' נאזרא'
 מפורטת תכנית שינוי הפקדת בדברהודעה

 1"נ:'ק, ותהון )דו, ין יזעיף גקה"ס ויןע:, גנךנקית ,1ו'ם מקומי, תנתןמרן:

 "'יג:"!"':ג.ןב,',:ן: -:שכ' "--((!".7'"י' מפורטת תכנית שרוי הפקדת בדברהודעה
 רישום לתכנית ובינוי המהווה - הכרמל" טירת במערב ומגוריםעם והבניה, התכווין להוק 19 לסעיף בהתאם הודעה, כוהנמכרת

 ",'י. המתרף דתשי.ט עם ,נ.,ז - ,ן2,2 1 מס' ?ימר.י[17.7:ין ידון ולנקיי, ,הנין ך:ה,וית ד,יזה נמשדזי נ,השג."-ניט,
 :ש'(:גת:מה. יגמם:י:ג:ש?ך'ס 1ונ,נ', :ן ין' מנחריה תכננן -דעה דהרו ששרטת הצויתקאו
יי' אלי. המתורף התשריט עםביחד

 התנףת; נשעץ י;,ו,יס ךקיךיס "ס1",ה
 נ'ו'ס תחוס ילך ין יעין רה"י וקדת נרעץ ייעץנ,

 ,,,,. D'"TnD החמיריס 7ךמשרז'ס.נ7עח "1(4;וש
 "ת ןש" גי שחוגג :גגג:גגג::יי:גג:ג .", %, חי"י,ית ינ' "'"ית,יי, י"' יי י יי"'י:י"

 21' %ו' 22' דיינית '2'1:::" י:1:1י')ן
 ות::'ת ,קאך ותוווה יגמיע נישי:ית; 'י "ןלעק די שינהלגתם 12,

 "117( נירט )! תש-, נ' נתיא' נימים תשכים ,,ן נו ,ויין יש"י ית7י.ת י7.:י. ךייי:.ןי,

 ),בני" יכמן הן,ו~ית מען" י""'וק2 את דיווחך ",י ת::.נ. !רם נ:, א. נמין נפרקי, שוניןנ, אילתייפתלי ,,",. !תיקים ד,ז.רי[ שמישיריםונשענת
 היפהמחוז שמרהב מקומיה ועדה מהנום ובן ההכוית, שינוי ידי על v:r1יצמו
 נקוי ק,"התנתן

 חזקיי[ תיך רה"י, א.ת1 11נ, "ו התננ.ח נתיים
 ההחיה ללינוי התנגדות להגיש ברשומות, יו הודעה של פימומהמיום

 אקר' מ;.:', הנמן יי,: ""ן)ין. ה:ק.ץיה השל"נן:רזי

 מקומית מיתאר תכנית הכנת בדברהודעה ח'יןא' ";!ן( תרס )"ן חש., נ' נצורג'
 יך7', "",'ס" "שי" י'נ;'"' 'תנניי ג:":יגי:גן!'תג:ג ":יגומ"ין הש:-ך- שנני", "תגנון Tni? 17 ,נעיף נדפיס י.זין,איי 1,נו.ן ,ה::.ן הייפית "ייי" יפש,1שג

 ),גויה, ,הכנכן ד:ק.:.ת "ועזה שירוט ש:" ךי1י גזעניתתך)ס .,יזיס ר:," מ;ו:יי2, ת::1)מרה:,

 ממט ., . "שי תכנית הפקדת בדברהורעה
 ),:ניס ,הננון ד:לי:.ת "1ען" רחשיוקנ וקו יתרון "1; 1-"ן 1"2 ,סע'!'[ נךת"ס הזעה, נ~"ניגרת

אשרי מחוי ולטיה, לתכלת היחיזיח היעדה כמשרוי בי תשכ-ה-5[15,ניה,

1631 111ן.נ.!2 תש.י. נ' י,יי ,.," ])זן. זיינין,ן,יון;



 רמשך בתיהזממת

 בירושלים הכחווי המ.2:טבית
 1הזמנות

 שריני עונ111, ,בהיי היגקשים 1,מ,נו, הינרייך מדן:.יינון נ.ום ניר.ע,ין יופטר עדי, אלינו בן דוד ":נוה עינוןמנין1 1 %וו%, יקי.ס גו ,יתן נקשן המשג? יג.ת ירשך גי ין.;.ך,,י "7,",(1 ;ונושתת',ן
 הנ-, המתח געוגין ומה סננת ,ו ק.ק %זס נ, גוןיזיין "1,7(. נינקר )"ו הש., נקנטס'

 גן ,% שפס ועיווי, ,"ניקה "תנכיות יו, הומקה :רנ,ס מיקס',ם א-ס ג, נון יצין .";;. הו.,, המיה ש, ?.ופתו מנ"עומינני עשי המיש" הלך יךו.ש, ךן,נון מלהני יי.ווי %ו ,":רוה,קתרוס יקוא" ,יגס צו ,מתן ג,וה המשיט ,נ.ת הוקשה ני .11עיהודי והיוו"
 בעציו. כטיב צו המשפט ביתיתן והרוצה הנ-ל המנום בעזבון הנאה טובת או וכוה לו שישהיזען
 רשם שנקינאי,י' יים עשר חמישה תוך המשפט, לבית להגיש הנ-ל, לבקשהלהתמד
 גיח .וק גן יא ש"ס ";.., ,נקשה "ה;;7ות ע, הומיה עריוןבעם

 "7,"ו1 עינינותתיל י':ס שבתאי,"
 שעריס, מרן מי"ינ דופלט מיחס ךינוק ?ויסתיענ.ן

ן נתינו נ' 7יס יי'י-'ייק ;ניסן 'ייעיין' "ו,"2 עונו;,תת., ו ק ת  1 יעיו(, ג.נ. 1,1 
 %רן.ן. ינ.ו-'.יק, דופלט פליקס יביילו "7,%,1 נקו,תיק

 ש, וייונה .ריס נקש" ימזמט ,בית "יכש" י' 'ייעחייי לרן יי"ינ ובריסקר( אורחי שמיאל המניה ?%11תנענין
 המגיח' בדצמבר )7 תש"ל בכסלו כ"1 ביום שנפטר ירושלים, 19,קיימת
1969(י

 מרמום מיום יום עשר חמישה חיך יגישו, הנ"ל לבקשה הממגד כל
5 כאמור, צו המשמט בית יתן כן לא שאם התננדיהו, מעמי את זי' היינה ארה-כ, ישראל, בשגרירות עיבד בריסקר, ךזבןיהוהמבקשים  ישם ,?בתא'," יינו, צ,,"וח "יום נלשן היק?? .ג.ת הקשה גי יוון.ה11. ירושלים. 19, קיימת קרן משיב אזרחיואיתן

 כל העזבק, למנהל אזרחי איתן את ילמנות )בריסקר( אזרחישמואל
 "7,,"1 ;וג.נוהת.ק ?ו ייתפס גית יתן נן ,% ימס "תנווות., מעמי %ת וו, הזיהן פרבום מיום יום עשר חמישה תוך יגיש, הנ"ל לבקשההמהנגד
 -נזמרר.

 י,ייש,,ס ש" נןגמגי ,( ס ג' ג'י'"י'ן יךס שבתאי,י, ן שנמסר ברטפלד, ברנהרד וער "ינו, ?1,%חנען'1'
 של הצוואר לקיים כקשה המשפט לבית הוגשה כי ידועלהווי

!
 ערבונו. למנהלת ברטמלד ביאסה את ולמנות הנ-ל המנוה 103,79 עזבונות תיק

 פרסום מיום יום עשר המישה תוך יגיש, הנ"ל החברה המתבגר כל בירושלים שנפטר הלברייך, כורדכי המגוה צוואהבענין
 )12 תש"ל גכסלו ג'בעם

 בנובמבי
 כאמור. צו המשרט בית יתן כן לא שאם התנגדותו, טעמי את זו, הומה 1969(,

 16, שמאי מיהיב ינובמקי מנחם 'ניבסקי, ז-.והמבקשים

 ימס שבתאי,י'יייש,.ס.

 %ז! נ, נוה מהמין .ה:;. ירושי, ;י ךמניק.ב ?.1.ם ,יחן נקשית 1",ן, י:5ורשינ נתי,יס "משש, ,נית "ונשו נ. ,י1עיקורי
 בינום מירס ..ם עקר המיש" תרך ,ה;.ש, ,ה, ,"תמו ו"י,:ה %,יו מת..י:, המנו,שוח ההנירות ש"ת נע,נ.ן ";%ה טוגת ,1 שישהמוען
 בעיניו. כטוב ?ו המשפ;1 בית יתן כן לא שאם הגרזה, לאותה התמדות זו,השנה

 בית-שצט. 647,10, המשלט מי"יכ בראם נמרגיטוהמבקשת 79',92 שזבוגותתיק
 6 בייח בירושלים שנמטרה דילר, בנה המנוחה עזבוןבענין
 1969,באוגוסט

 "2,7"1 יויייית ה.7 'י.ש,.נ. ". יגייס ניעיי מנהם בן אליקיםהינקש

ש::ז:ו,י
 :ניני

 'יושבי", %' %'יה מי"א שיחי

 .רושייס. ו, %.,ת יי"ינ מזרחי וכי'ה י"מי,;ת "ו,רן עויו~.תת',
 מגיח-שמש, בראט שנדוך המוו" עונגןתנין

 יתו נ.ונ שתסי
 רשם שבתאי," ,197,גי:ו%ר

 "וין.ו."2 "(.י, ג' שוי .." שוי. "!וניי."..וין1632

- -



 בהל-אביב-יפו המהוזי המשפטבית
הזמנות

 מדוע TrCili, טעם לו יש א" טצמ, זליהן וו, הזמה פרסום מיםיום 748,70 שבונותתיק
 בית יתן כן לא שאט המנית, עזבון כמוהל מים עמיר עז-ד יתמנהלא רמת-גן, 2!, נורדוי מרהוב בראון שמעון המנות עזגוןבענין
 בעיניו. כטלב צו המשפט 1969(, בנובמבר )21 תש-ל בבטלו י"א ביוםשנפטר

 ישם ולך,ד' יצת-;ן. 12, יוייוי מיש: בראון קיטהו"ןנ,שת
 על המכריז צו למתן בקשה המשפט לבית הוגשה כי יריעלהזוי
 (7,ו!, עונונ,ת הי, הייי ":;יה. ש, עונות נמשלת המנקשת ו,מיווי ומג."ירושת
 נו"נכמין

 מי.( יחס עשך המ.שה הפך ,הנ,ש, יר', יוקשה ,ות"זוירוסן ששיר מימת-יוענן, ליקוץ אלישע ישוח ירושתנינין ה:-, ימנ.ה ניזון המה טונת יו שיש הטפין אית נ,
 י!,1, ניויי 4ן ג.וןנדת"-תקו"

 הומו"שרפוס
 מיסת-יושן. ליפ'ז יהודיתוכמנקשת ?. יישפט נ.ה יתן גן ,א שאס ינקש", והנבזות וו,

 ע, הדייו ?. ,יתן גי," יישנץ ,נרה ".:ש" גי יזוע,י.ווי נעיניו.נס21
 ו,::י ון;.ן, עונון יממות ומנקשת מעוי וע, י:-, ומות,רושת רשם ולך,ד'

 והריצה המנוה, בעזבון הנאה טובת לו שיש הטוען, אדם כל כוחמזמין
ן

 חמישה תזך להגיש, להכרוה,להתנגד 678179 ע~יימתתיק

 עש-

 וו, הזמנה פרסום מים יזט
 נלך ?1 המשרן נית יתן נן ,א שנס המנו,שת, יערו"יהנ;ן,ת נייס נח,-אני: שנטי הירש, מלהלם ה::1" עונוןנעתן

 נאווני,2
נעי;.ו. ""ין,  מסוי :4גיג'?1 י:גיייוי'נ'ני: בן;של' הךאגן

 ישס לר' יד'

 שנר- מרמסתה קרייןבלומה נע נעונין הנאה טינת ,ו ש.שינ":ג::ינג,ן':;גת%ג:5"ג:4

אגזת ע חטונ  מ  קר"ולי דיר ף ק, 
 מריה-ין.

 "מגיזי !ו ימתן נקש" .יךתיגגגצגךמןג;ןש!ס .י"רע, רשס ולך,ד'

אנינ,

-eD:T 

 (7!1, נתחור י נוס גה,-"נ"נ
1 ': ישי.1 תי !(4 "שיש

 נעציו. נס.: ?ו "משמט נית 'הן נ1 יאשאן ה,-ונינ. !1, ייני מר"1נ ?Ifl~t אלכסנדריהינ,ש
 -- '' על המכרה 2ד למתן בקש" המשפט לבית התשה בי יזעלהות
 למנהלי שלף ושמואל פייסן אלכסנדר 7, ומינעו חג-ל המנוחירושת
 860,70 עזבונות תיק העובון במהלי הנ-ל ולמינוי ירושה צו למתן המתנגד כלעזבונו.
 בבאר-יעקב שנפטר פויערימ, זיגמונד הינ" צוראתלמז ההבגדוהה טעמי את זה הזמנה פרסים מעם יום עשר המישה תוךעיש,
 1969, בטברואר קד בעם כמבוקש. ירושה וצו כאמור מעוי המשפט בית יתן כן לאשאם

 ש, ? ,יס ן ןגמן:ב!ועךעב"נע; ישס ולך,ד'

שן:גת-'ס:.:4[
~oy 

 ייהינ' מייד
 נת-יס, .י' זמני

 הידוה נשנון ומון טוו: ין ש': יסיזן "ן( ני נו, 'ן מ' נייבשו-

 ין;י'ןג1:נןגגגי:גמג::; "ב שיך?ך גת-,ס. ,, יניח, מרה~נ מריך מולוומנקשת
 "?ותה (OTti "ה;;ז.ה וו, ה::." יינין י'.ם 'יס 1.י שן יןת'ך ,נ.י. ומשה :rrl~1 ע, כנריו ?1 "יתן החי המח עגנוןיינן,ת
 ינ-, למינ~' המתננונ,

 נחמור. ה:-, "?ו "ת ,יתן ומשוט נית 'יש נן יא שחס י'הנ מ.ונ .1ס עשי ימ.ש" הון 'ריש, כינרו"

 'הי נו י" ש"ס :עגגנמי"י' ניונ ירושה וגומעוי
 ישם ילד'ד' ":שנס נ.ת

 "nrllt~P ,"117ה,ק ישםדיגולך,
 ה,1,'ם חית שחטיה אבידיך, ירקונה "::.ת" ?.הו,נינין

 פו ביום בירושליםהרטה 843,70 עזבו:ותתיק
 בינואי

,1979 

 ימי-אחג. אבידור :יוראכמנתש ויו,.ם גנית שחיי מורוס, יהודה ישוח עונ.ןנענין
 צמאת לקיום צ. למהן בקש" המליפט לביה הוגשה כי ידועהיוי 1940, בינואר 8 בידם בתל-אביבהירקון

 "ום ני נ:" מזמין וונני הענון, נ"מ, "ז"ש ש, .,יי:1.1ומנורה רעשנן-.%ינן. 12, יזין שהייי. מי"ונ ולד דבורהייינקשת
 ,נקש", ,"תתז ווי.?" ימנ.הה, נעונין הנאה טונת י. שישסטתן נקשה י:.י נתי, ההש"ט ינית הרש" י:נ,שת ני .11ע,"ווי
 ,":יזה הת;:ז.ת וו, "ומנה סינוס י..ן יום עשר חישה הוך.חיש, עינון ממ, נהור הדיי.", ", יע,נ ממילת 5ינ עמיר ע1.ז,מי:וי
 בעיניו. בסוג צו המשמט בית יתן כן )א שאםהמכוקשח,המנוח.
 נו" לשיןהריי

 רשס ולך,ד' עשר ":יש" תוך יישרט גנית יהתיי?נ אזם נ,

1633 (7![.!.!2 תש.י. נ' נציי '." נזי[. ויוו~ן'ס'ישן



1
 בהי-.!ב'ב-יפו הכהיו' הכ'ט?טבית

המנות
ן

 "1 נימס ש;:!י" הלדד, פרידה ך::ו"" ?ונפןנרנין נד-יג,. ו, ,..וי יי"ינ וואדש הוו "ינן ?.1"תנ"מ. 70י,881 עוכונוהתיק 79',0(8 עזבונותתיק
 53"1,בנונמבי כסר-סבא. 3, קלישת מרהיב ךדש מליוהמבקשת
ן רמת- 85, הרצל מיהוב )מוזלציו( מוזלסיו כנדלוהמבקש עשי חמישה חיך המשפט בבית להתייצב אדם כל ב,ה מזמיןהייני

גן. לצייאד תוקף יינתז לא מדופ טעם וליחן 11, הומנה פרסום מיוםיום
 על המכריז צו ליחן בק,זה המשיט לבית היגשר כי ידועלהויי הנ"ל, לציואה קיום צו ייגחן לא ומדוע הנ-ל ה:,נ,ה שלהירונה

 לפיעל המוציאים מינ,י ועל הנ"ל הלפני פרידה הממחה צוואתקרם כמב.קש. קים צו הנישפט בית יתן כן לאשצם
 הנאה טובת לו שיש הסיען אדם כל מזמין והנני המנוחה, צ.ואת של רשם ולך,ד"

 מיום יום עשר חמישה חוך להגיש, לה להחנני יהריצה התלבעזבון
 ! המשפט יתןבית כן לא שאם הכר,ה, לאי,קה "מנגדות וו, הזמה פרסם ,65י 0; עזבונהתיק

 ;,ו",,ירין
 ן י'::ס ולרד' נן.מו. נס,נ!ו נקי", ימ,נרת פפ:היימר הילדה "דץ,"

ק ' ' 1' 1959, בדצמבר 6ש בךםכ:ככרה  

 נך-ניק, 7, היחן מר"נ _תרמן 1ח "מס" יץ,ח:;ףז עשי דיש, תל ,רקד נרע ,"ת"!נ "וט ג, :ךירעיי"ק ,!י ת,-%גיג. י"ן, יי, %"-, מי"ינ מארן משהי"::;;
 תיני -"1 ," יזין סשה .,,תן ץ, ווין :רר.: :"סען

ל,1 ייך,ת, ,,, ך;.., .יץ", ך,ן י. ";תז ,א ,מוו; ו;., יךמ"ן ן,ודרה,
 י. ן..ץת,.,ע,;,"קי"ןמתיישפט?.,ץ;::מ,ש.

 מת יתן ק ,ן שאן "תוויתה nuu' "ת ץ, חמן סרני יען ע; ילר'ך
 יון ולך,ד מיי. ?י,ימס

 ן 74, 70 עונוניתתיק
 ו 70',885 ייושות תיק שבפטרה גוברניק, שלמה כת נ?דייזיה המנוהה צתאתבענין
 ערוך, ישי-ג: המנח עזבוןבענין 1959. בנובמבר 18 ביוםבתל-אביב
 לייבמן. זקנהיהמבקשח עשר חמישה תיך המעפם בבית להתייצב ארס כל בזה ממיןחריגי

 ן על המכריז צו ל,חן נקשה המשפט לגיח הוגשה כי ידוע,להווי תקעים לא תנכח, לא מדוע טעט וליתן זו, הוכנה פרסום מיוםיין
 הצויאה תירסםולא

 שמריהו רהוב מחיטה, פורר ידב עו"ד מינוי ועל הנ"ל המניחירושת תמנת: לא ומדוע הנ"ל המנוהה של האהרוני
 לו שיש הטוען אדם מל כוה מזמין והנני העזבון, כמנהל 24,לוין ו?א2 גוברניק(, )לבית החבר שלמה בת לדיצנה צוואה קיוםתעודת
 יהריצ, המנוח בעזבון הנאהטובת כאמור. זאת העודה ליתן המשפט ביה יגש כןלא

 לאתנני
 תוך להגיש, להכרזה,

 והוקשת, ,":יין יתעוות 11, "וכנן !פיס מ'יס .י[ עשי ""'ין יש), ולך,ד'
 בעינ.ו. כשב צו המעפן בית יתן כן לאשחם

ך "],;וי, ע,:יי.תת.,
] 

 1 וו,,,, ע.ני;ותת.ק י",-":'ג, ?:~nlv ליאופולד, הדן'1 וךן,"ן ;גנזןנעין
 מנתניה, נצל, לבית ך'וזנפלר )יךזדן המנוחה עזגוןבענין 65פ1, בטפסמגר 30 ביום 73, נורוצושד'

 בדצמבי 5 ביום בנהגיהשכמרה תל-אביב. 11, יאי אלכסנדר מרחוב המבואל ט1-יטוסושבקש
 "מדן ,בית "הש" נ. .זוע,,ויו. 1959,

ש, "רן,.". 4, ?..ן ,ן',ת מי".נ רונים 'עקבויין"ש ךן,,"ן קיום 1% ,מתן גקק"
 ":קרן ,נ.ת יתש" ג. .,י;,ן,.י יייראו נינועי וחנון נמין,. :ינוי ?ו ודתן ו;-,,ו::1,"

 ?ווסת 7'י: ?1 ,מתן נקש"
 ת"י.הרניה" הטוען אדם כל בזה מזמין והגבי ינקלביץ, ולגרשון עמנואללטריטש
 בעזבון הנאה טובת לו שיש הטיען אדם כל גזה מזמיןהריני ??il1 צו ליתן להתננד והרוצה המנוחה געזבון שאה טובח לושיש

 מיום הס עשר חמישה תוך להגיש, הצו למתן להתנגד .הריצהה1.ל הרישק תוך להגיש, הצוואה ומבצעי העזבון געהלי סינף וצוהצוואה
 בית יחן בן לא שאם המבוקש, הצו למתן התנגדות זו, הזמ:הפרסום שח2 המבוקש, לצו התנגדות כתב זו, הזמנה פרסום מיום יוםעשר
 נעי:יי. יסינ ?י "ישנס נית יתו נוי"

"ךע"ל
 ישם ולךך, נ?.ייי. מיג !.

 70',859 עובונותתיק
 היימן, ,נ.ת וויברנר אל' וכמין ;ן:ו) יענק ;;,, "] ?,גאותת',

 לבינטין רחוב עו"ד, רובינשטיין, ברנר אליזבטיהיבקשת רחובות, ", הפועלים בית מרחוב נגל יוסף המגוה צוואתבענין
 ת,-אביב,6, 1970, בינואר 31 גיירשנכתר

 של צוואתה לקיום בקשה המשפט לביה הוגשה כי ידועהווי באר-שבע. 3, ביאליק מרחוב לשל שסהוהמבקשת

 עזבונה. כמנהלת המבקשת ולמיניי צ"ל ניחה ". עשה חמישה תוך המשפט בבית להתייצב אדם כל בזה מזמיןהריני
 יהרוצה בעזבון הנאה בובת לי שיש הטוען אדם טל כוה מזמיזהרי לצוואתי תוקף ייונתן לא מדוע טעב וליתן 11, הזמנה טרינום מיוםיום

1
 יום עשר חגוישה הוך להגיש, עזבון מנהל ולמינוי הקיום לצילהתנגד הנ"ל, לצוואה קיום צו יינהן לא ומרוע הנ-ל המנוה של האהרינה

 בית יתן כן לא תיאם המבוקש, לצו התנגדות זו, הומנה פרסוםסיים כמבוקש. קיום צו המשפט בית יתן כן לאמאם

 ישן ולך,ד' נ;'ניי' נ:ינ !."ישרן ישן ילך,ד'

 ו],ו.נ."2 ת;.י. נ' גחן '." ;ן,ו, ונונין':'ישי1634

ן



 בהל-אחיב-יפו המחיזי המשפטביה
הזמנות

 ;זג.;., נ?;ן,ת שכס נמי" י,:';י' "נו,- שבן ון;.ןייין, "ביי, ע.:.:,ההי,
 ":., יאויין ד;," טית ,, שיש וצוען "זס נ, גוה משיןון;:י ;ק:',, זן, נייו?;. מי",: אלכסת' דב ומי, ?..ותנתין
 סבו: מיום יין ישך חמייך תוך להגיש, זו לבקשה להיגדוהרו?" 1509, ביולי 13 ני,ם בעפולהשנפטי

 בי, יו:ן כן לא יצאם זה, ולמתוי הבריה לאות" הקסדות וי,י:מנה אלכסוני. אליזבטוהמבקשת
 בעיניו. כטוב צוהמשבט צוואת קיום צו לעתן בקשה המרופט לבית הוגשה כי ידועלהווי
 ד(: ולך,ד' ואן מינת ,, קיש ישען "לס ג, גון משין וודי וב-י,דווח

 יום עשר חמישה הדך להגיש, להכרוה להתנגד והרוצה האוחבעזבון
 ";.ן,ן ע.:י:ות חי; יתן גן ,א שנס ד:712שת, ,ארו" דתנ:זוה וו, ך;:;ן פיסכןסייס
 ",ז 21, ייי,.ו יין: בן-'ש' שרה יאיין עתי,נאי, גן.:.ו. 1TU1 ?. דין!סג',

 ";וו, גי:ן"י ;2 גיוס ו;?.;י ו",,יס נאת ק;:;ד"אסן, רן: ולך,ד'
 ישי ק ומע: ארה-כ ניו-יורק, מברוקלין, אש ך;2ך'יוהמבקשים

 ת,-"נינ. 4", "::ימרסו: ,;,,., ע.נו;ותהיק
 מ ימת. נ,ק, י "; , גת י:.תך.,ש(ס היכש" י' :ייעי:ייי )פרוימוביצי( פר.'מוב'ץ שרה ייני" ?ווסתנעתן

 והני עלבון, יהל למיסוי ובקשח הנ"ל, המנוהה ירוש, ילהיכרי' נ-א ביום הרופא" -אסף ההילים בבית ושנפטרהמרחשון-לציון,
 להתלגר והרוצה בעזבון ה:אח טובת לו שיקז הטוען אדם בל בזה מ,נ.ין 1969(, בדצמבר )1 תש"לבכסלו

 "ן;;וית ו., ווי;, !רן,ן ייגס יגן ;שר דריו, הזר י::'ש'ינ;7' יי"ינ )פרוימוביצי( פרוימוביץ )לול לויקי.אנוש
 בעיניו. כטיב צו המשפט בית יתן כן לא שאם והכרזה, בקשהלאיהה רמת-גן, 8נ,הירדן

 ש, ייונן ,יין ?1 ,מהן נוע" 11:ש" גי .11עייווי
 דשון"

 רשן ולך,ך,
 1963( רמתם )"2 השכ"ג בניכן ג' מיום )פרוימוביצי( פרוייוביץשרה

 :ן"ש.יי..י,י,,,.ייי,י..וי
-- 

 ץ.,,ג::,
 נע.:'י. נטי: ?ידיש!ס התשיגי

 מתיי םש:ן":שעת :: :ת,הם מ ינ,""" י"ס ולך,ד'
 ד:.,. ד:;.ח ש, ;1ני;1מנן,ת

ן
 אדם כל בזה מ,מיןדני 932,70 עזבונותתיק

 הטועי
 הג-ל בעובין הנאה TU:" לו שיש

 פרס,ם מיום יום עשר חמישה תוך להגיש, לבקשה להתמדוהרוצה תל- התילים בגיח ש:פטי שלךמ, אנואך המנו" עזבוןבענין
 כטוב צו המשפט בית יתן בן לא שאם הצו, למחן התנגדות וו,הימנח 1970, בפברואר "1 ביוםהשומר

בעיניו. 21לרם. נג'יהדהמבקשת  נ, יזועין.1,
 דשם ולך,ד' ;, דובריו ?1 ,מתן ובשין ,נית נקש" "וכש"

 אום ן, גון l'~ra וו;;, ירשן, ;, דינר.;יס יכויס ייהן נדושות יחן, ":י.רשיס נהיקים ד:ש!ט, ינית דרשו ני 'רוע,"ווי
 בעיניו. כטוב צר המשבט בית יחן כן לא שאם הברזה, לאותה התנגיוה זז,הזמנה ירנ." מירס יום עשר המישה תוך ישיש, ,ד. י,ת;:ן ."רווק ",ין מתיידית "מנו,שות ךךנר;ות שאחת נע~נון דנאל טונת ,ו שיש"מוען

 ,1,"72 ע::ו:,תתיק ,ן,"!4ו ירושותתי,
ו

 משד' טבלינסקי-בוטלר כולבה המנוהה ירושתבענין 287,79 בק'היק

 1370, בינואר 4 ביום בתל-אביב שנסטרה תל-אביב, 65, קיימת קין 4ב ביום שנפטר דבורקע, הרצל המנוח עזבוןבטניו

 תל-אביב. 83, קיימת קרן משד' לב בר גד.ןנוןוהמבקש 1959,באוקטובר
 7.בדך.קין. 7'בוד.ך;והמבקשת

1
 70',ג79 עזבונותהיק 133170 עזבונותהיק

 דאחרוג" שכתיבהה פריידברג, ב:תיה המטחה עובדןבעין ביים בתל-אביב שנפטר קליין, יוסף דמנוח ירושתבענין
 תל-השומר חולים בבית ישנפטרה תל-"אבי, 4, דיינם ברהובהיתה 1935, בדצמבר19

 נון:ני ,1 נ"נ בת,-~alc שנטרן קליץ, אטלקה דן::ך" ירושת1נ;נ.ן
,11" 

 תל-אביב. 4, ריינט מיהוב פריידברע 14לכסוהמנקש 1969, באפריל 25ביום
 קליץ. א[-זויןוהמבקש

1
 70,83% עזבוגיתהיק 73,,718 עזבו:יתתוק

 י"א ביים בבאר-יעקב שנפטר יצחק, מגס המוח עזבוןבענין נהיה, 13, הזית מרחיב ליבוביץ איטה המנ,הה ירושתבענין
 1989(, ביוני )4 תסכ"טבסיין 1965, במאי 23 ביום יעקב באר ההולים בביתשמטרה

 משי-';,נ. )מחרוב( סקס רוני.ן:ק7ת מ:ת:,ד. לבוב'ץ מרטעין:י,ש

1535 ";1ן.נ.!1 הד... ג' נציי .." %;,ן. וייני:'ן..וין



 בתי-אביב-יפו ה:וח.1. המשפטצית
 )המשך( ת 1 נ ם וה

 ן "7,)7ן עונונותתי, ,ו,]?, ירישקת',
 היה האהרון מגוריו שמקום ערמן, ירחק המנוח עזבוןבענין מלצ'ט מרחוב בו4דדסקי אברהם בן לכי המגוה עזבוןבענין

ן בינדאר )18 תש"ל גשכט י"א ביום שנפטר בת-ים, 87, דניאלברהוב 1939ז בדצמבר 23 ביום בתל-אביב יונפטר תל-אביב,23,
 1970, מלצ'ט מרחיב דישגבסקי לבית ברידמקי ררזהוהמבקשת

 בת-ים. 87, דניאל מהחוג זנדמן כוריהוהמבקשת תל-אביב.23,

 סןן%2%  פזבןותהיק

 "י'2י' hl)T~rt תו 4!, "ינישו.ו יי"יג צוריאל מזחם ":!,ך .יישחנעריו
 נ%,,ס,ני !1 נימס ניי.ק,ים שנשרת,-אנינ,

 ו נרחונ ך.ך ואחידן שיידו ויסמן, זאב י-מח עוניןנעלן ' שיו,
 ,""1, נמרס "?ג.וס ייךיגית ששיי תךאנ'נ: ::' שדי "ייפויי ת,-אגינ. 1", א,ניש,'ן מריונ צוך'אל רבקהון:נ,שת
 תל-אביב. 14, שוד פרופיור מרחוב זיסמן שכ,זאלוהמבקש'ו' י'ןי

 יד,,?" ע[נו!.תהי,
 סת"- 4, גיי.7" יי".נ פוך פוז!נקו "מניה 'יישת:עניו 7,"[1, ייי,י )"י תש:.' נתמיי נ-נ נ'ים נ"יייו עפ"י"יייו, "7,"7" עיייייתתיק "ן,!?, "עינ" מי"ינ פורמ!סקי יהושע יינו" ,רושתנענ.ן

 תלי,. ".,,ן. "1,!2, שיג, מר"1נ פורמ!סק' קטלהווינקשת

 ן ה'ינריך נשם וט )הין,ן קרסי ה:וך ין!.ך 'יישתיי::1 "1,1", ע.נ,ניתהי, ,7,"7" עויינותהיל
 1 י"?1, נ,יר', 12 :"ס גיסת-וו ששיר ינוס(. ה-יך 7נ, ממשונ כהן )סלומון( שלמה "יעה .יושתנעו.ן
 ונעקים. י4, ו.נ.ס'נ",' מישב כץ נהמה י":יקשה "1,1, ג'1."ר "1 ניום נ'י.שייםש:ןסי

 כהן. שושנה יוזהוומנ,שת
 "7,,7" ע[נו!.תת',

י י",1, נא.ב;ס קבסי נתי-ן,ג,ן, מיישב לידר צבי דיונן ,רושתיימין  )קרבצ'יק(. פיש אליזבט.וינ7שת י"י1, גיאי 27 ג.,ס יין,יית לסין י"י,יסגנית
 נ"י-ס.נ,ג. ממישנ לידא חוהיימנקשת

 "7,!", עונוווההי, "7,?7" ע.נו!.תתי,
 ת,-%:ינ, ,"1. יג'י.ל אגן מי"ונ ר1 'ואל "י!," ו,:.ןג?!,ן

 "7"1. %1י גיג. "1 נאם גת,-%ג'נ עמיי רודריק, ניס וס ".ו1ע רודריו, ~TTK "מיה עוננןנ;!'ן
 רודריק. מרגלית1ן:נ,עת י!י נספסמנר ,1 גיוס ונרמוז "ךו,יס גג'תאמי

 ,7,י!" עיניותג'ו
 "יתר "א"ר,;ה ענת,נתו קפשוק, V~nK "מתח זיועתנמין ימו", ן[ג.!.תהיל

 1970, בפברואר כ ביום ושנפטר תל-אביב, 174, גבירול איו ברחים 1 מיום שמטר ty't~:c ליים כזאיר המזוח עזנוןנעגין

 קמווק. ונליזה והמנקשת 1970,בפברואר
 ננני- שוסי לנו.-ני,, זלוטניק זאב המת" 'יושת גטין "", "1 ע,נ,נ.תהי, 883,70 פובונותתיק סורביץ. רתליהמבקשת
 יית- !, מ,ן,.גר יר",נ ניטלר ברק. י:;.ן עונכןנע!.ן

 יי_
 9"י1, ניאי ,ן נ.י;

 erit~"שר.1'
aT'J !, גוי-גר 4, ינוקא, מיח.נ זל.טניק אסתר."מנזקת י,"1. נוונ"ני 

 רמת-השרון. ", מיהליבר מיה,ב גיטלר שרהיהמגקשה

 ותוי", !1, מ,וס,ס.,ר. מי".נ ה'לץ בסה ייפויה ;ן:.ןנ?!.ן ,7,7", ע~גותתתיק "4,7י" ע,נו!ותתיק
 השמו נעשין י' QT'1 ננגר-ננא .יאיר- ,"1,'ם נגית ;:ן:.ה '"ו, 1, :יי" מי"ג אברמ.ביץ מך'ם "מ!."" עונכןנ?!'ן

 ג71%!1ני ),1 ";"1, ניתאי 4 גיוס נת,-אנינשפיי"
 ,ן,1ן,

 !תרי". "1, מ.נסי?יויי aTn-a ארזי טינ',שנקשת נת-יב. 1", ייין"ית שד' ייה.נ ברקו שרה חיהוהמנקעת

 "7,"י, ?[ג.!,ההי, .%", יד ע.נ,ו,תחי,
 ן עיתון בלזיצמן )חיה-שרה( קלרה ,:!,י" עייי.ועוין שוליי: קוזלובסקי, )מינה( ממדל דיריו" ע.גיןנעו.ן

 בתל-אביב ושנפטרה 79, הלוי יהודה רהוב גחל-אביר, היההאהלון 0י9ו, גפבריאר 18 בייםבבאר-שבע
 י1,7(, גיוו"ר )24 תש', משנט י.1 ני,: ק,ג., )גפר שסוס !.וה 1,, גזת ק.ולובסק', צביוכמיבש

 ת,-%ניב. "1, י.י!ייף מי"ינ בלזיצמן איליהי"מנ,שת ,וז.זיו

 1 ";ון.!.,2 תו... נ' נפז. '." ;ן"1. ";י7'ן'"')וין1635



.ן  המהו. המשפטבית
 )המשך(הזמנות בהי-אביב-יפי

 eooiio ע;:1;ותה', "8HZ~T עצומתה',
 במאי 8 ביום שתטר אלישקה, אברהם החוח עוביןבענין גשם גם היוועה מצגך, שרה-פרידה המתחה עזבוןבענין
 1309, תש-ל א' באזר ח' ביום בתל-אביב שנפערה מדגר,פרידה

 הו-%ניב. ",2, היר,ין יידוב דניאל מתייךינ,;ת
 ן% "7,ן ע,נ~נ.ת",ק פךלוב'ץ, היה "מנון" עינוןנעמן "7,"%" ע1נ1;יתהיק

 שנעטי שימל, )בתוה אריה ושוה עושןנעין יית-;ן. !2, ישר%, נצני מי"21 פרלוביץ משהויינקש
 ניון

 י(,1, יז?ןנר24
 ךר!,י". !7, נ1,1,1: ייהונ שימל אסחרו"ינ,שה ,1,7,, עי1:11תה',

 בעררי )2% , ,;; ג-ג נרם ניחושיי"שרעעי
 "12,7, עוי.י.תתי7 "וין(,

 נירוכ"ן ננעיר כץ, בממין מנהם ימנוה עונבןנעמן ת,-%ג.נ. %, יי,יאן מרהוב לב שלומיתוהמנקשת
 tlelo ני;.,ר יביום

ן
י"ן:"ש "7,"י8 ע.נ,).תת',

~Ha1 

 % ן מי.%נ כץ

 גדציבר 4צ בים שנפטר קגזה, שלמה המתח ע~בוזבענין
8,1569

 70;913 עזבונותתיק1

 המ- "ח),יס בנית עיטר פיק, בירים "ינה עונוןנענין י.,.ן. 27, שנקר מי"ינ קזזה מר'םי"מנקשת
 ""%ן, נצהר., "! נ"נהשוזר

 "17,7, עונקותחי,
 ניני"י ין נ'ים שייני ישיאי' משה יחיי עינת "_ליתני"::ןמ%47ן;בקי:ת;ו:י:נ:,:':זזבך::;) "14,7" ענניותהיל "יה דקרון שרע;" דזמבק, פרומה המתהה עוננןנענין

 "7,"1, עונו:.תה', "7,,,, י1נ1;1תתיק
%"י~, %"י11, נ;.::נר )17 חש-י נמס ~' נ.ום ניןת-;ו ששייין, יזמני ,2 נ'ונ עשרי הלטשי, שמואל מנו" עמיונן:'1 יין- "ן, הייי מידי: הימלפרב ל'פא ומג." עונוןנעוין

 פלטשי. סילטנהי"ינקשת ,ן, "יי. יי"ינ הימלפרב )שושנה( ר11'ה.יינ,שת
 ~elGr7 י1נ1מתה',רית-;ן.

 בימאר 27 ביום שנפטרה וייס, שרלוטה המנוהה עווןבענין 899,70 עזבונותתיק
 1970, בדצמבר 11 ביום שנפטרה זינגר, מרגוט "מניתה עיביזבעניו
 פתת-חקיה. 6, ברנדה מיהוב ענבר כומדר והיבקשת1959,

 בר. ברוךיימנ,ש

 ננמ- שבפ"ר מיג.-אווז", r-,w יחזקאל דן:.ח עוניןנע:'1 ייותם ינות נתי זילבי;ר. שלמה "מ:1" 'רמתנענין

 7! נביםיעיין יו%מ ג.תי 17 ניוםקן,ן
 "ש נ ניינ4ך:,סו;ה

 י_
 ופי-יבוזה. "1,

 "7,!!" י!נ1:ותתי,
 ע1:.1י.,נע:ק נהיית-%,;ה סרגת גבריאלה רות "אי"ה ייונתנענין

 %"1%, "ינךנמומ
 י.יון. 1%, רירן וין מייינ סנה 'וסףגקש ; %% נעיון ו! הםטניס

 ו7,%!% ע1:111התיק

 ורר ג' )"2 הש-, נחנט נ' נסוס ננה"-תויו שממפר "7,יוזך גה,- ונעורן ית,-ןנינ, ליפה ברדך "מנויה יונתןיערן
1970(, 1957, בספטמבר 8 ביוםאביב

 הזר-יונף. "7, ,וא' מ,ן.,ת פלכטר אלקהי"ך:וןת אורנשט"ן. אנטהי"יגושת

1637 י;,1.1."2 הש.י, נ' נרזי '." 2ן![. ונונ.נין,,,.ן



י  בהי-":יב-יקו המקלוי המשקטבית
 (rrr~) ת 1 נ מ 1ה

 ת.-"ג.נ, 4, :י",.7 :,י"ינ ורסנו נס.ם יעיי,י:7ש.ס "י,י~. 172, ך"נתייית יי"ינ ויטנר סלושינקש ! י"י1, ננ;:יני ,1:,.ס %,%[(. גין,. )7 השגס נהמותנ-א הייי ת,-"ג.י, י, ינ מי"ינ ורס:ו דוד ,::י" .יישחנעמן נייח ג",-"י'י שיצתי ויטנר, אידל "ים" עשיויעמו "ו,יfi1)T2rS %4חי, %;'!2, ;ונ.:,תת,,
 ת,-%ג.נ. [1, י1:.,.ס יי"ינ לויו'וה:ה

 "7,יע ;:נידיתת.ו
 41,70, עזבונותתיק הזו דב רחוב מפורס-כץ, אמון אבירה המנוחה יםבענין

r דב רחוב כץ, מפרדם אמון אברהםוהמבקש בניבובם 25 ביום שנפטר לדי, משה נ:ניכ,ין המנוה ע,גץבענין 1959, ביולי !1 ביום שנפטרה בני-ברק,11, T n :  !1953, בני-ברק, 11, 
 ן מנה-ים.  לוי כבימין מיו!יטוהרבקץ

 70~928 עזבונותתיק
'6 1 79',945 עובינותתיק בם:טיריים שנפטרה מדרמבסקי, מריס המניחה ע,ביזנעיז  ,,,1, נוגיגר %ו ג..ן :':ייר",-"מב, פורמנסקי. אברהםוימנת; 10, הלסינקי מהום פרלמוטר אריה התוה יר,עתבעפץ 1957, ביוני 6 ביום נתניה,"מחפה-ים-,

 י7'י!, ;רזיייתג'ו ן פרלמוטר. הנהיהיבקשית
 4ז, עוז נהל מינוב בנבגיסטי אלברט המנוח עזבוןסענץ 1969, באוקטובר 16 ביוםכסר-סבא ! 70',947 עזבונותתיק -מאיר" בבית-הדדליב שנמטר דן, ממגדיל המנוה עזנוןבענין

 1970, בטברואר 1נ ביום ניפו שניטיימי, דן. )ווטרסקו( )וןטרד( ד.בד1-הוהמבקשת
 ימו. 14, עיו נחל ליהוב בנבניסטי סדלטנהיהמבקשת

 70'.931 עזב.גותתיק
 שגיטרה חולון, 7, יוטבתה מרה' 1-זזן פגי התנוחה ירושתבענין1969, 545,70 עזבונית תיק באפריל 4 ביום שנפטר ,2פילמן, תנקב המנוה עוביןבענין

 11955 ביולי 6]ב'ום שפילמן. עזלוכווהמבקש
 !4 ר",נ נ.!ו, שניסי עודה. אליאס הר:," ע,גוןנענין י ' ' ' ' %32 73 עזבונותתיק י חילון. 113, ההמתדרות מרהוב סגל אידהוהמבקשה

 "7,"נ" עונ.:.תת., 1%%%, נס!טמנר 12 ג'ון "2,מנ'
 1970(, בפברואר )8 תש"ל א' באדר ב' בי,םבכפר-סבא שמסי מליי-;:א, טמפלהוף ברוך ":יי" עעיןירו.; עודה. רוהוהמנקש"

י"מ:,שת מי"ייית, מזרחי יצחק "ממן עזתןנען.ן
- 

 ינני-נגן. טמפלהוף לה
 מוכות. עקיבא, רבי מרהוב מזרחי רמאלוהמבקש

 ן ת1',953 עוכונותתיק
 'עק- נ.1:יג:גדבנ ,ופו% ע.ג,:ותתי,

 גה,-%:.ג :נסי בלימן, 'הידה
, ל.מן ' רבקהי...,קת ;ת"-חפן, !, ונו::' יי,.נ ברזך זאב "ינית עוננןנעמן
 וו% נ':ו"ר 1! :..ס נצת"-תקו"ש1ןסר

 ברנר. פרומהו"ינקשת

 ו%, ,.יתזו נ"מ סלילם מזן, גן לדל , ך:: ינן י שנץ , ש.נין ו, ! ו ו פד'דה עמרם הדוון ;1נ11נעמן
 !1'.!17, :דת נש.נ,ן מרשה-צייתה פדידה ?nf א _תנ

 ת.-"ניג. ו,, "י:ן,י מי"ונ ספלם ר"הי"מנקשת
רפשכן-יגיען.

 7%,וו% עייוו,תתיק יותן% ע,גו:ותתי,
 ן י1%7(, ג.:י"ר 241 תש., נקנס ..1 ניגס עויטי !"1,י:. יי,[(, ג,וו.;ט )[1 תשג-ס גאנ נ., ג.1" גת,-%נינ שדדיהן ! ן7:י-"שם" ערן גן מילר 'שעיהו יינה ;ייןיעיין .!י, ;ו, .4י;,.ס משי. רוקח פעה הינ."" עינכןנמין

 2"1. יר' ימשיר-"צנעה מילר שלוםושיקש 'יו. !%, 'ר,ש,'ב מקיימת אורי רוקחויתנקש1

 1,7%ון ע1:י:יתתי, %ז,%וי עייי:יהתיל
 1973(, במגרואר )5 תש-ל ב17בט כ"ט ביום שגיטההוד-השררן, 5ש19, בינואר2 1 ,, פרסך :י"ונ זרי, י!", נן ישראל ייתוק ;.נ.1:ע:.ן ניגב נקו,ון שנשר יתיון, דאב מרק ומ:." יינשהנענין

 :י".נ זרי 'צחק י,:יוש יי,יז. 4,, עניי" מי"יי 'עקב רווה פפ'יוינקשת
 ך!רנ"

 ,וו-וערגן. %,

ן
1635Dlp~'ו,,1.ו,,1 ת;.., י, עיי י," !ויו. "!י;י:.ן 

ןן

--י-י,--



ן
 בהל-אב.ב-יפ: הןה;וי המשפטבית

 )המשך( ת 1 נ מ זה

 957,73 עזבונותתיק 2,73"9 עזגונותתיק

 נ'.[ שספי מימת-:ן, מלמן מרק,ס ייך" ע,:.ןג?:.ן נ:1,7 נ." ניו[ שטלר שהרבני, צבי ופו" 7;:11נכין
 %ו!1,:יאיי1 יי!1(, נן?ןנר ),הש-,

 מרתת-:1. מלמן ל1נ71קוהמבקש רמת-גן. 21, התקוה מיהיב שהרבני סוזןוהמבקשת
 70',"96 עזבתותתיק

 ";,ו," ע1נ1:1תת',
 נמס שעזר מ:נ:ת.,ס, אבוך דוד ו.י ייני" עו:11ין.'1

 ";,";, ע1:1נ.תה,, ' ן אנו " ' ני ':'י : ." בת-ין. ",, נמיר מי".נ ו"סנברג פני1"מ"עת 11!1 ""!"נ"ך;::? י2 ית-.ן, "", :,תלי מיה: בתליפ פיליפ ציי" עשיונעליו
 במתי-הקי" שתטי מזרחי, בן-לנידן המנוח עזבוןבענין

 9"19, ביילי 25 ביום 70',3"9 ע:בונותתיק
 נסי-:י,. !,,", בן-'וסף שקן, מייינ מרחי שליםווונ7ש 1), יי.ש,יס :ר".נ מ1ך'ץ רוברט דן:." ירושתנ7:.ן
ral~-ן;??ינת 

 !;,1, נימתי ! ניו[ בנת-.[
 ";,2;, עינ.:1תת., מזריץ. ניזלה.הקשת

 ' !ת"- 1, קרשי מיעיי הרשלר צמח ועי" עוניונ?;'OGG,'~O 1 ע,נ.י.תת.,!
ני.!!"נבח"

 לתי1,"ז-תז". מהינ םד,ך:לךידיקןה1
 י"ס ולך,ד' להבר:. פ'סר מרטה סופיהייי:ושת

1

 בחיפה המחיזי המשפםבית
הזמנות

 תייש[ 1,ן ct1T~n ,א תאן, יא מדין לעס ייהן וויולןיוד., ";1"(2 יי.%" 7'יסהיון
הבודא" בחינה שנפטרה מהיפה, ריבקינד זלמה המנוחה צוואתבענין

 פרסום מיום יים עשי חמישה תור להגיש, המנוח של האחרונה
 המשפר בית יחן בן לא שאם הנ-ל, הצוואה לקעם ההמזוה זו,היתה 1979. בםברואר 11ביום

 כמבוקש. ע,בק מנהל ומינוי הצוואה קיוםצו עשר המישה היך המשפט נבית להתייצב אדם כל ב"ה מזמיןהדיגי
 רשם י.,י,ש' הקייים ולא הוכח לא מדוע טעם זליהן ,ו, הומנה פרסום :יוםיום

 ה. לעו"ד צווחה קיום העודה תי:הן לא מדוע האחרונה,הצוואה
הי, נית י:ש נן ,א שרי ךר:נ.ן, יימ, ".א יחי:" ין וישןאיניסיי[

"";1? 
z;niio 

 25 ביים בחיפה ינפטו לבטוב, דב המנוח צוואתבעוין כאמור. זה ומינוי זו תע'דה ליחןהמשפט

 !""1, ג%יל:ינר ישג רח',ש'
 חיפה. 1, טמולגסקין מיחיב לבטוב עלמהוהעקש

 דמ.ש" היך יעיש, :ן:נ.1 7. יעיי, ?י ,יחן 7,1" ימשלט מית וקש" ני 'נ;ע,י."
-?y; 

 והמיפה י., , ב. עם

 11 ';1 7ונ11. נך:", רישי, %. ד-ר ועו-ו "ת ו,ן:.ת "יעי "מנו".רשת

 רשם רזי,,מ' המדח בעזבון ה"ה טובת לו שיש הטיען אדם כל בזי מזמיןוהנני

 דזמ:ו פרטום מיום יום עשר המישה הוך להגיש, לה להיגדוהרוצה
 ל271,7 עובינות תיק צו המנבט ביה יתן כן לא  עאם המבוקשת, להסרחה התנגדוהזו,

 שעי" קלימן, ,ג.ת רובן קטרעה "בי"ד ציי, נן:י1 נעציו.ני.נ
 נמן" ישס רוי.ש'

 ";!1, נ.יי%י " נ"י[

 ד מיןית י7,ן, ן,;שן נ' 'ן,ן ייןיי ";,י,2 ע,נ;;1חת',

 מנן, יייי:ו' ,'ון.?.וץ"

 :יבך:ן;בריבסקי::ננ:
 עשר ין.ש" תון 1:ע? נמת יהר?: נ::,ג 'ו

ן )ימן, ים 'דו-י  יהורז לן י.נ,..:ךךלוון וציר.:, ?ייסק, י,..[ י,ש,עגץ;,תמ.צ:שיז מ ו  נ ד  ה לוין 
 נצמיר. %.1.ס ייתן ודק!? נית ';ש :1 ,א שפס יי-י1, ."י נ-"'--' ' "",1.' נד?ינר "! מי.נ י:-,וקו,ש,

 רשם יעזי,ש' בעלבון תאה כובת לו שיש הטוען אדם כל בזה מזמיןהריני

1539 25.3.1973 תשגל, ב' נאדר י"ה 1612, הכרסוכיםילקיט



 בה.פה הקיזי הרפטבית
התנות

 ?1וץתה a,,p ן. ,יתן נישך המעש ינית ןונעה יי יזוי,הויי "7,,ו2 עונווותהי,
 ש21י מרקוביצי, )פסח( יצחק המנוה ?..אתנ;1.ן

 nll~rv. מון, 1,ייו,י י"1% נ"ו,ט.גר % מי.! סין !:'"מנשןש, נאזין
 נעונין ";אה טוית י. שיש המוען או! נ, י,ה יעייןהריעי ""1, גווגיגר 9ניום

 ימישו ת.ך ,ןויש, "מנ71ש הרו ,מתן ,התנתז וי.?" ינ-,ה::.הה נה:.ה. %!, ",וי יירזה ליי.נ מכלוביז מיכאלכמנקש
 ימתן נקש" נג'סה ויי.~' המשנס .יית הגוש" נ' 'יםיה,ו'

-rs

 יח שא[ ולו, אותו ימתן התאניית 11, הוינה פרסום מיום 'וב
 נע.נ.ו. :סונ ?ו ":ש!? ניח יתןגן "ו.,. הין." ?%11ת ריס1%

 רשם רז',ש' קנאה טונת א. ונוה ,1 שיש הלוין אזם נ, נוה מומךךיינ'
 הו.י "מנו"לינון

 ,נ'ת יאויש "נ-י ,ניקה ,התפוז וציורן
 "1,,ן2 ;ונסיתתיל ייקע", התנוונה 11, "ומוך !ר!.! ייוס יום עתי "מישה תוךו:שןט,
 צו היעמס גית 'תן ין ,אש"ס

~1Cb 
נ".יה, יעם רוי,ש, 1%7% נ.ויאי 22 נ'וס שמסי כץ, חים "מתן צוויתנ;י.ן געיויו.

 י;נית'.ם. רבין ינית כץ הודה אדלהיךיג,עת
 ן עשר "מישה תוך הלשפם בבית לדתייצב אדם כל ב1ה מוליןהרעי 280,70 צזושההיק

 ,נית דר1יצה אונור היווה" צייצתנעטו
 נשסי

 ן תקו..ס ,א תונה, ," מזוע רען פיתן ,1, "~מנה פ-נוס י.ון ..ן מין,נ
 ינ.ת נץ, הון" אידה ,ינקשת ;ונון מזה, ו:ינ.. !..ן" קייםהרוזת ריסה. 19, אורן מי"ינ נרופר 1פהלי.היגדש תיקתן יא .יזוע הו.י, "יונח ש, """רנן, ין,,"ה ת.רקגו," "1,7, :סניואי "1 ניחס נךי!ה ששסיה יידה, 74,ימויני!
 המג."" ?.וצת ,י"ס גו ,מתן נקש" ך.וקה גי ,זוע."ווי

 גוו תעש" "תן "משקט נית יגש ין יא עץ" ךיי;תי'ס,ינין, קו-,
1T:1al.;?ועגנון. נ:71,ת ה:-, אתוימנן עינין. ויון,י ?.יאה מנ 

 גו" מזמיןהיש.
 ישם רוי,ש' ;שר "יישי תנן דיע!ס גנית ,ךתייינ "וט נ,

 "7,",2 צווחות ת., ג11"ה ".ס העיזת תינתן ," .מזיע ואהריוה ין,.אה תירשם,,א ; הקויים לא הזנח, לא מיון טעם יניתן וי, רומנה פרסום מיוםיום
 ג..ס נטירה ששטרה ברופלך, nJ.colt "מח"ן ?יודתנענין :חמני. .1 העוזך ,יתן המשרט גית 'וש :1 ," שאס ויועי,,ניתקי

 ו "י15. גזייגי," ישי רוי,ש'
 1 ;שי "ןיע" תנך המתסס ננית ,התי.!נ "זם נ, נוה מןמ.ןוייני

 תקויים ,א ת"נ", יא מזו; סעס וייתן וו, "שנה ברנטס מיטב ..ס ";,!!2 עיגון ומון, יייאה "ינתיל
 צ1."ן, קיו! תעזת ת.ותן ,א וירו; האירגנה ייונה תירשם.י" יי נימס נאווי.ה שויסרה פין, פני הינשה ?%11תנן:.ן
 נ"ן.י. 11 שוזה "תן המשיט ג'ת 'וש נן יאערן י!19,נז?מנר

 ישם רוי,ש' "ייי. "נ', הבייב יעיאי יי יי"1נ פין 'זזתן,המנקש
ן

 ב," יטמין וונמ ייון", ע, "מנר,ו.ם ?.ו,מ ייהן נקעיה ,",ן, "משרשים נהוקכם המעת, ,נ,ת תוש. נ. ,זועיוווי
 %זם נ,

 "לישה תוך ,יו.ש. ,ן, ,"תזוז .,רוצה אפי. מת.י"ות ומגהקות הבינריות קאיה נע~נון הזאה טונת יו שישחסתן
~rg 

 !רסוס יינם ,.ס
 כעיניו. בטיב צו המובעט בית יתן בן לא ו?אמ דברזה, לאוהה התבגרות זו,הזמנה

 70י,253 ירושההיק 70',8ב2 ירושיתתיקן

 !, "ס מיסיי קלין ליפמן אליעזר ,מנוה יונןגיוין ג".!ה שניסר מייד", כהן משה יוסף "יונח ע,נ.ןיעי.1
 ס5פ1, באוקטובר 7 ביום בחיפה שנפטרחיפה, 11970 בינואר 31ביוב

 מיי.נ כהן מריםשמנקשתי
 צמי

 "יין. ", ה! יי"1נ קלץ לאה רחל,ךינ,שת ח.!ה. "2,נ,
 "1,7"2 .רושותתי, "7,ינ2 'רוקתחי,

 ה.זויה 'זטטמן, ,נית ולמשטין אלקה ימו,", .יקשתנענין "2, נופקר מיייי yU1~I'D פייוה המווט ירוקתנ;נ.ן

 %,4 1.2.ה ןיי. "2, ניר 'יי"ינמ:ןם:גש:ק4
 "2 ניון נחיתה קנטרה יינשטע-UDT~1) ה

 ידי!". וישטין משדז7ן2,"
 251,70 ירושהתיק

 ".!ה, 1ן, מנג'ס ייהוג ריזנברו שרה "ינוסה עייםיינון קיים" 4!' מן' מנתי %(י1ד ננונמנר 2% נש,:::1נעםששטר
 4' ב נ'ענ(1ז" שיעי. 4!, מס' מניר חים שללי1"מנ,ש

 גענס,תע-י
 "1%1(' תביאי 121

 "17",2 ירושהתי, ";,2!2 ירושהתי,
 "י!", "1, ..גנן מרהוג מוך הוה ימאותה ייושתשוין 11, ";1ה ירה.נ ש.ומנטל אברהם המתה .רושתנ;נ.ןן

 נשנס א' ניגס נניס" עפיי,יית-ניאי'7,
 תע,י

,( 
 ניויאי

 יין(, נא,נ.נס .! כשניס נאנ :' ניון קיסריה "1,7(,
 פור. וחום כטפן1,ינ,ע ש.ומוטל דבושנקש

 7%ין.נ.,2 קן.י, נ' נתור .." 2י(י, "!ך1,ל'ן,.ן,ןי164



-י  
 בהיתה המהיני המשפטבית
 )המשך( ת 1 נ מ זה

 "277,7 ע.נונ~תהיק "7,!;2 ירושהת',
 שסיר מפייס-הוה, ,יחרמן בריך הזנוח ירוקהנינ.ן ".יורניה מש.נון אידילוביץ איואק המרח 'רוקהיינ.ן

 ענו,144,
 ";ין, נ5ירואר !1 ניגסנכרו!-דנה 7("1, נן?ינר 2[ ניוט נייר שם?י

 יזיז!-ינן. וינ;רמן שלום1"ן:,ש ע:1. 144, קי'!יי:'ה משינין אידילוביץ סבינהוהמנקשת
1

 "7,.27 ,רושותתי, "7,!21 ירושהה',
 ניס נ".!ה שנבטי ליספיויא;ו, חתם ימנו" ירושתנתין נהום שנסר צ'רנונסקי, הרמן )צב" "מ;~" עגנוןנענין

 1564, בפברואר8 1969, באוקטובר (ZO תש"ל בהשוןת'

 "מתז" מייונ וקויאר מרפוטשמנקשת
 מזיי". ליספ.ויאנו לצה ון:נ,שת ה,-;נוריב, 2,

"ייירא.
 251,79 ירושותתיק 271,79 ירושהתיק

 קרית- 10, י-א מרחוב קדיייב:יץ ברכה המנוחה ירושתבענין מט' העמק, ממגדל אירנשטיין כ;ריה המנוחה ירושתבענין
 1970, בינואר 27 ביום רקיעיה-טיים שנפטרה חיים, בתואר )7 תש"ל בטבת כ"ט ביום העמק במגדל שנפטרה588,16י

 קלרה. )בורה( ברוך ממירשת"
ץ

 "7,",! ירושותתיק !11!27 ירושהתי,
 "ורן, "4, ששיא מי"ונ אברהם מריאן ומנוה עסיןנעתן נ,'5" שפטי פטרוויום, ססרוה ז-ר המנו" עיייונעמן

 1969, בנובמבר 1 ביום בחיפה האיטלקי ההולים בביתשנסטר 1970, בפברואר 2ביום

 מחדרה. אברהם וגיאנהוהמבקשת הימה. 19, בלפור מתחיב פטרוניוס ג'ורג'יהמסקש

 בבאר-שבע המהזזי המשפטבית
הזמנות

 "7,,4 ע;נווותתיק "7,!4 ע~נונותת',
 %נו-:ייייי יי"1נ פוזל רבקה המנוחה י1נ1ןנענין

 נאש,,,1 שעייר מטעון, נו איהלה חיים ומנוה עינוןנעין 5,
 1969(, בנובמבר )20 תש-ל בבטלו י' בעם תס"ל בגמלו י-ב ביום בבאר-שבע שנפטרה באר-שבע, ב',שיכון

1
 יהונ הופמן, )בלהה( בלה יןלשת

 %נן-;נירוי
 ";., "-נוה.רוקת נ"י-SIT. נ',שיגה יי, ן קי ז ' אשנה פיחה 7נ 5,

 וי:י:וי"
 ש, ?זולתה "יוק נקתה המשרט ,בית שהמשה .ו1ע,וווי ון:;י העוננן, ימ:ה,ת המנקשת ש,

 11, ד.ן:ה 5ר!." מיום ,וו עשי מישה תזך ,הגיש, ,ן.ר~"..תמל"ינשה. ני , ןי
'ני'נ'י. 2נגגיי",:,7.ין:"::גי,גמןן:יג:גיגמכ: ג:ן:::י::ש נ"נ ?ו משיט נית ,תן נן יא שחס הינתשה, י..ר~היתי._~ת וירמה נעונון הנרה טונת ,ו שיש הרוען נ, נוה מזמיןהריני

 נע';'1. נסוגצו
 ישם לרון,א' ישע לרון,א'

 "וט נ, נו, משין ~הני 'דושה, על "מנר,1.פ ?וניס ליחן נקשות יהדן, "י!ירשיס נהי;יס "משפס, ינית הוגשו נ, יזועיהווי
 פרום מיום יום עשר חמישה תוך להגיש, לה, להתנגד והרוצה אליו מתייחמת המבוקשות ההכרזות שאחת מע,גין הנאה טובת לו וכישהטוען
 נעיניו. נמנ ?ו התשרט ביה יתן נן ,א שאס סנרו", ,אוה" התעזרת 11,הוךנה

 קמר. צילה~במנקשת "7,"4 עונבותתיק
 שנפטר בוכבינדר, ישעיה-ישראל המנוח עזבוןבענין
 49,70 עזסונות תיק 1969, ויצטבר 10 ביוםבבאר-שבע
 223,1, שמשון מיג, רקיארו אברהם המנזח ירישתבענין בוכבינדר. המנשאלוהמבקש

 1970(. בימאר )18 תש"ל בשבט י"א כיום באשקלון שמטראשקלון,
 אשקלון. 5'223, שמשון משב. רקיארו רישלה והממקשת 47,70 עיבונותתיק

 8 בידם בבאר-שבע שנפטר קנר, מןבדו המנוח ערבוןבענין
 ישס לרון, א' ";"1,יפנרי"ר

1641 !1!1.1.,7 הש.י. י, יחיו ,." 2וי[. "!יויכין..,יי



ן
 היכנ..% 1 הי ביניה:ך:זת

 כרחובות האזורי הרבני הדיןבית
 )ההשד( ת 1 נ מ זה

 1,!,תש.,תיל !!!,חק.,תיק
 1.711(. נ.מ"י )1"ע., י!!1(. נ1ונמני )4הש-, נינת נ,נ יייס קומי" דוד, נצרה ומנ"ך ייישתנעמן :,ן,ן ג.; נמס עומסי רוזנשטיין, 'וסף "מיי" ייינןנעמו

 יי""י1-יעיו. ובנותיה בניה דוד, בנין:מנ,ק.ן: :ינ-!.יני. וברוך דוד רוז:שט"ן, בתיהגן"".ם;

 א, יעיי ס. יחס ":!סי" כהן, יוזה ,ל;,,ך .-:ות:ןו)1 ג..ס "גיסיי פיזרו, איטה-פלדה ריו,," .רוקתנ;:,ן

 ן teio). :יי:י"ך '!י"ק,י ";!1(. :'מ"י )1 תע., יסנףנ-1

 ובנותיה. בניה כהו. דירי:י,קיס: תזרו ולאון אדית פרקש הזרו, הרמןךךיו"'ן:
 יא", י.ג.י שמיאלי,א'מי"ש.1-ין.י1.

 תעוי"י-1952 כווה, חצחרותהיק
 ז,",1: "!יס.ס ,,י "ו.., "ועיי ק. :ית, ע,:י!. בירושלים המחווי המשמטבבית
 ן ),זניו. יעיי. :,תו קעי "'ים שםו' שרשבסק', ב' ו.י "תהדן "וק'" :ג'גרו.

ן פולין. ורשתי האהרון: מגוריו ךקום2. חשי-ב-1953, מוות, הצהרות רוקבצנין
 ש, י,תי ך!"יתונעוין

 aT~n 4, 1. .!1 1 ש, ","יי1 גי)ע יצקתי. "יין"י יקית ,יםן 1ולדבר1. מנהם "נעוי
 "7!1(. י!ירואי )11 תש., ג"ירא. ". "שיי": ""יין4. מוות הצהרות לתקנות )א( 14 לתקנה בהתאםהודעה

 נ,יוע,ין ורון. הקין נ.ת גי ,נ, .זיע."1.. תשי.נ-1952 הדין(,)סדרי
 ישם ע:בת::י,י' נ!1 ו!ך,י

הודעות

 כ,-כ-

 חייזת לחירוק בק.צזת
 בתל-אביב-'פו המחוו. הכשסטבבית בתל-אביב-יפו המחוזי המשפטבבית

 "י'1!ן מורית,7 ,;,!!1 ינניתיו
 שניית, ן,יןתנענין "ךגרות, !,וןהנעוין
 עיי,וגע;.1 בע.מ נתימן וורשין 'ואל הברת היניה !ייןונרנין

 לבנין חב' ה.ל.ל. ואות חברת ,הגר"
 )"ן,2י"נ4(, בע,מ:r;:rc)ך!,,!!47(,
 ישראל. מדינתיון""ת ישראל. מדינתי"מ:7"ת
 בקשה הוגשה 1979 בינואר 18 ביים כי הודעה, בורנמנית לבית נקשה הוגשה 70פ1 בינואר 18 ביים כי הודעה, כזהנמסרת
 לעיל, הנזכרת החברה את לפרק בהלזאביב-יפז ומאוזי ד:;ופ"לגיח בקשת וכי לעיל, הנוכרה החגר" את לפרק בתל-אביב המחוזידמשפט
 !1 ג.,ס נן'ן ו',קנ ההפיס ג.ת געו. מען? .pl~lr 1 נ,;ת.:' היי'. "1 גינן ווין ךי.שנ "יקרן ניח נקי תיקם; 11בירוק
נ, 30.ן. בולעה 1970בץ?ריל 8,30. בשעה1979

 "1 נווי
 :קהי

 גו נ:ת1 ,תיוך ייונה "אמ.יך "נרה ק, :שתדף ,r~T; 1י, !. נימן ,תמך וך,יה ואלתרך שניך ש,
 %ם הבירור, בשעת להופיע רשאי לכך, להתנדד או הבקשהנענין אם הביר,ר, בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשהבעמן
 לכל יינתן הבקשה מן העתק שלו. הדין עורך באמצעות אובעצמו לכל יינתן הבקשה מן העתק שלז. הדין עורך באמצעית אובעצמו

 המורת מטה החתום מן זאת שידרוש ההברה של משתתף אונושח המורת מטה ההתום מן זאת עידרוש ההברה של משתתף אונושהן

 בעדו. היגועהת':לימ בעדו, הקבועהתשלים1
 מינקי/ מונקי'

 לממשלה המשפטי היועץנציג לממשלה המשפטי היועץנצי:
 הפיסקלית( )המח' המרינה פרקליטלשכת הפיטקליח( )המח' המדינה פרקליטלשכת

 ,גלשן ניריר נשעת ,ו)!.ע ךר.!ך נ,ואיך: :"1 ו":.יך ונ,ק" ניידי גשעת ,ך.;יע הייה נ,הערן:
 ך":1ר"

 זך. יתוו עי ,וזעך ,ן', ,התון יומי, 'ו' !, זע,.ן! א, ,:ניי, .ך. ין,;ו ן, שועך ,ע., ,ן".ס ךל.,ר, .ן' ;, ,קווה "1 ין:)ר,ן ן "יין
 או .ג,ת'מהם ךן.ייך ". ""'ש ש, 1::ען ומס :!'11ומזעך, ", .ג"ת':"ם ו!'ך:ך ץ. ך"ש ן, וציין ךען גאוןהגוועך,
 ן אל שהגיע כאךכן להישבח או להימסר צריכה כיעס, בץבחתירת אל ,2הגיצ באופן להישלך אד להימסר צריכה כוחם, בהבתחימת
"הי" "ויו. גהרי, 12 ימס "י "".י1 יען" .אוחי ," ,ע.י""תיג

 1 "117. גהרי, 12 'ינ ק, "".,1 יקעה ."יעי ," ,;.,

 "ו!ן.ו.!2 "ן'י, ג' נחזן '." 2ו!,. ":י:):יןי,;,ן1642

-י-,



 הברורן לפירוק בקשות בדברהודעותן

 בחיפה המהווי המשפטבבית בתל-אביב-יפו המחוזי המשפטבבית
 201,70 מספר תזק 299,70 מספרתיק

 ההברות, פקודתבתנין ההכרות, פקודתבענין

 י.!", מרן בע-מ, ריטר. .וולטר "הנרה ?ירו,ינענ'ן בע,מ קריר יהלומי חברת :"בי" ?'ייןינן:'ו
 7!י,' אינ.,1 ד:::,;-י)ן!,!;!!4(,
 ר'טר, מך1ך'טה יהודית ריטר, וילטר,וךנ,קיס 'שראל. מדונתוממנקשת
ד- ,מת נען" nriTn 1 "%7 ני:1"י י% ני1נ ני שזעה, ינהנמיית

 יי?,'ן. ,י.ת 2, ושו5?יס שז' 7:ני' שיים י י י עי ' ע ם ין.
 נקשה המש: "1,7 י5גי1,ר !1 נ"נ נ' מזן:, יוקיייית נמת 1:י ,נ.1, נצנית גנניה א, ,:ר, בת,-"ניב ימחוק.דמשיט
 וגי יחי,, ד;ו:זת מניה "ת ,5י, נהיתה גויותי דישן(ימת נמיי, !1 ניוט נזין היוש: ימשש ניח נמי הישם! 11!'רז,
 במאי 20 ביום כדין היוקב המשפט גיח ב"י הישמע זו פירוקבקשת 8,30. בשעה1970
 1970nUT1 .08.39 צו במתן להמוך הרוצה האמורה החברה של משתתף או :ושהכל
 צו במתן לתמוך הרוצה האמורה החברה של משתתף או נוגנהכל "ם הבירור, בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשהבעיין
 אם הבירור, כשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשת בענין לכל יינתן הבקשה מן העתק וסלו. הדין עורך באמצעות אובעצמו
 לכל יינהן הבקשה מן העהק טלו. הדין עורך באמציות אובעציו תמורת מטה דהתום מן זפת שיררוש ההברה של משתתף אונושה

 חמורת מטה ההתום מן זאת  שידרוש ההברה של משתתף אונושה בערו. הקבועהתשיום
 נעיו. הקבופוהשלים. מתקי'

 נ;גן:1":געיצחשו'":תוגג::ך:ןבזלגיג",י.י
 ,ה. רצתו ן, ךו7עה ,עי, יההום הגועי, יז. ע, י(,,ן א. יךניר, ו:. רצתו ע, ".וב: י;., ,"תום וזיקר, .וי ן, ,שכח אויישר, חייג האמירה הבקשה בירור בשעת להופיע הריצה כל רה:הע הייה החמורה הבקשה בירור בשעת להופיע הרוצה כלהערה:
 1% וניתימתס דיריה "ו ון.ש כ, 1:::;ן ושנ נ!.וןיה,זוה, "ו ונקתייתס יניית" "ו ומש ש, וזיין ושם נייוןרוזי:,
 ", שתצע י",5ן ירישתה או ייימ?י צי.נ: ניו, נץנ,ת.מת ", קמין ?ISTS ירישתה או ,הייקר !דינן נונן, ג"נךתי:ת
 .1%7. נמא. !1 יום קל ""."1 מתי: ."וחי יא יע',ו,תונ "]!1. נ"5י', !1 .1: ש, Is.oo משע" '"1יי י" ,עייה,הוס

 בחיפה המחוזי המשפטבבית בתל-אביב-יפו המחוזי המשמטבבית
 281,70 מכפךתיק  הר'4%11 ממפרתיק

 ההכרות, פקודתבעגין החברות, פקודתבעין

 14, ה"מ, מי"ינ בע-מ אסמקר חברת דיני" ?ייי, ינ;:ין -תלכ. מחכת לעבוד מלאכה בית הנרה ארו,הנענין
היפה, תל-אביב, 4, רמה"ל ברת' הרשום שמשרדהבע-מ,

 י. ;וחן, י' עוז-1 נוהו נ"י ע-י רדר, עזריאל ייינלשת ,י.. יי", ע.".י ג-י נ"י%עית קרומהולץ, 'עקבי:מנוש
 5ה. ה "ו' היצי לר'.נ ת "5 יי5', יגש נלשן ג.;קק "],1 נ5נרואי " גיוס נ. גוז!:, נוהנשרת

 ,נית נקשה התש" ";!1 נצרן QT'1 1 גי הוונה, נו"נחררת וגי יעי,, כונרת הצנרה אח ידר, נת,-"ניג-י;1 "רצוניךיש(י
 פי- בקשח וכי לעיל, הנוכרת החברה את לפרק בחיפה המחוזיהמשפט ל3 ביזם בדין היושב המשפט בית בפני הישמע זו פירוקבקשת
 1970 כמאי 28 ביום בדין היושב המטפט בית בפני תישמע זורוק 30,"0. בטעה 1970באפריל
 11.00.בשעה צו במתן למוך הרוצה האמורה ההברה של משתתף או גושהכל

 צו במחן לתמוך הרוצה האמורה ההברה של משתתף או גושהכל "ם הבירור, בשעה להופיע רשאי לכך, להתגיד או הכקשהבעין
 אם הבירור, ננעת להופיע רשאי לרך, להתנגד או הבקשה בעגין לכל יינהן הבק'(ה מן העתק שלו. הרין עורך באמצעות אוכעצמו
 ,נ, יינתן "נקש" מן "עהק שיו. ידן יורך נ,י:ן,ת "ונמיו תהוית מ(" דיהוס מן ועת שיזר1ש מנר" עי ישההף "1נושה
 נציי. דני;ד"עייס

 :;יה יז,נועי:י:,יס יי.7 לו',ל
נא-נו" ה,-אמנ וrtS~ll; ,2רן,נ

 המנק;

 תייב האמורה הבקשה בירור בשעת להופ'ע הרוצה כלהערה: חייב האמדרה הבלוה בירור בשעת להומיע הרוצה בלמערה:
 זה. רצונו על הודעה לעיל להתזם הדואר, ידי על לשלוח או למטור, ,ה. רצתו של הודעה לעיל להתזם הוואט, ידי על לשלות אולמכוי,
 או ובחתימתם הפירמה או האיש של והמען השם בגיוןההורעה, אד ובההימתם הפירמה או דאיש של והמען השם כציוןההודעה,
 אל שתגיע באופן להישלח או להימסר צריבה כוהם, באבהתיזה "ל שתגיע באופן להישלח או להימסר צריכה כותם, באבחתימת
 1970. במאי 27 יום של 13.03 משעה יאוהר לא לעילהההום 1970. באפריל 29 יום של 13.00 כשעה יאוחר לא לעילהחתום
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 ההגיותשקורה
 )3( 242 כעיף לכיהודעה

 והרת. "גהיצותנינות
 ן 'ונשו אס א," הינרות, כיקי ,ה,1 יוו:ד.ת ימניות שמנת ייי",י .י יון?ה מתאר.ך הוושים שיישה י"חי גי '

מכערמטפר
ההיק ופניהעםךתיל החניהשם
;t~eo ג;,כ ,;ר, --אייס.41""4 נע,מ "גג בטיש ,ן1 הקקההייה
47409 בע"מ כרמלית אשלמלק41441 בע,מ ברגעקדש
 בע"מ דסי:נויות שרותים טרומק.ןי.42008 בע-מ ופרסום פרפוגרפיה גרפיקה גבריאלי""מ.
 4,, ,.ן,,,,ג.4,ן,,,,ןן42147 ג;.מ יר ליגן ר,יג"היוה

!ו!;4 .ז "וו-Frl~n ,,,ן.,;"
48908 בע"מ מאירמ.43633 מע"מ התיבוןפלס

 בע"מ רוגין אחיםממעלי43641 בע"מ הכרךמאתי
Rubin 51552 י,(י,ן11,0 יליו~ק.י(1"יו."יזויוון.436481 בפ-מ תל-אביב המדפינות

 סןז London ונ Ydinbur~h ט(י,גיטייי44153Compry1 כע"מ 1:ביבפרברי
 חז,5.382ז(44304 בע"מ טפילי חנכי מוסד ושות',הומר
44305 בע"מ לבגיןקו

כנע,.
 :ותג"

 לוי'עקב -~lar) גןנוו"ו [ ); חק., א' :אוי,."ני!44 נע,כ :והיא, ופגשה
 החברותרשם44935 בי,מ אשדודמטען

 )5( 242 סע'ף לפ.הודעה
 הבינרית: מייחס נמילי ין,ו מיייס,נ ווכית,"ן "שך בינרית :, הייעה, נוהנמנית

ן
 ותיקמנצר ,"ביהשנ 7ת'7מנ"ר "הנרהשנ

 ג;ין' יעגוןית ,ייןיס ;,7יי 1. - ייג,מ.י"4,1,1!%1 נ!.כ נ"%" גווש "י ",7;הגרת
4927619194 בע-מ וכנישיםפתוח3260310170 כע"י 3923 בגוש 25הלקה
 19195 .49483 בע"מ בקרית-שלום קירורמיתקן3,85713171 בע-ל ח"א 4של"ג
 ארוח בתי והפעלת לתכנון מוזןשדוהי9172נבבאר בע"מ 6145 בגוש 435הלקה
 ן19196י4953 בע"מוממעדות9,73נ36542 בע"מ 49 הלקה 6952גוש
BnkcryLiraited_ "Tamid" 49540 19197 בע"מ -תמיד"מאפיה3763519174 בע"מ 33151 בגוש 47 חלקךהברת

"4111ני,4 ג;.מ-,יין;,.!][ין77,,3 נ;.ה 1,"ןרה,,ה"[2נווש
-;די-נוי, 1"]6%1!,,4 ג;.מ 11 מוש קכתקין'סכע;,'

 .רקות שמיר. ושיוו, ,.ן,י עגך"
9199נ04"49 בע"נוופירית בע-מ שמואל( )אבן שליכטרש.

limi(ed.Sci1DJatG~ ן)00ן5004419 בע"מ מבריה חןךהיסי7;42916191 .8 םסל[((0(,["מ
 אורינבכי 42 ההלקה מתוך 15-16 מגרשיםהברת

~h'-TR 
4015719265 גע"מ

4203219263 בע-מ 3655 בגוש 105 חלקהרדית9178נ43656 בע"מ 7053במש
 כע"כ רמון( - )מצפה רהיטיםיצרני9;91נSapa"~ 43913" .מםזןנ~,ו כע-מ"שתה"
 Furni~ure ";(;ם;סל,טח)1ג)ם0=%(hfup~b-1)4427719180 בע"מ צ.ג.פ.חררת

7"נ,l_i~iled.42,4"1[,ן,1,],44"גרתר.א.,השל;יתנע,מ
 ן4315519288 בע"מ כסביון 1105 מספר עמיאלמגרש9182נ44773 בע-ה הלר מ. גסיטונות לאריגיםסוכנות

 ן4350119259 בע"מ ניב - רבינוביןנכסי4483419183 בע"מ למסחר הברה"כנזנית"
 ןל444471927 בע"מ להובלה אגרהגנים9184נ43847 בע"מ רוניתטירח
 ן4580019271 בע"מילטקם4611019183 בע"מ מורגו-מטהל מפעלא,ב.ל.
 בע-מ )קרקעות(משיב9185נ47249 בש-מ פתוח לעבודות חברה ענו""הטולל

Onvestrnentsj MJshovI 4651819272"(יותם[ בע-מ יהלומים ושווק ליצור חברהדי-מון-די,
Diamnna.-?.1%4739419273 בע-מ אספלט -כביש ,,,1-םה4ןלל5,1ם"ם1ט,(טם

 4"!11!~4 "ן"י[.[."1נ.לי.נ;-כ 7""1 יעץ"י;"י[1"1,מי
5רן4972119 ב"מעיף-דן9185נ48285 בע"גו בדור מופעיא.י.א.

5323319276 בע"מ נרדם תעשייתמ.ר.ג.4821819189 בע"מ תגמולים קופת -מ.מ,י-מ.

5376319277 הדל-נגנע,מרחל9190נ4,387 בע"מ בשר( )תעשיתמרצרי מהיר מוזןן

4869819191 בע"מ אור-ישיהלומי  ייניוהרשםניוד4,4%% ג!-מ ,נצין ,ירהס"-!י, לוייעקב ג!ניו"ר"1,1( )12 1'נ"ויא'ת;-, %1%2]4נ4,7 גע.מ י.סינ - ני:וין

 ן נ11ן.נ.": ת:.,, נ' גניי .." נן,י. ויינ,ן'נ.)ויק644נ



 )5( ?4? סעיף לפיהודעהר

 י,נרות. מן"ו נ:,,1 ,הון יזוין.: ש:,ת'ז! "יי ו,:י.ת נ. הגיגה נוהנשית

 והיקמשר השרהשנ אתי,:נסי ",נרהשם

Lta.Iniurances1 llamage)1 מ;4!!!;י!,"11( נע,מ זין הן,ך נשזרותן.נ,ןמ,1"!י1ה!,י(ן
מ,19223הפ,7291 בע-גו 54 כלפרךסיח ,Company and hforgan Fisherששטותי(
Inzze:aתע',7450 בע"מ אברהם- -תלרשת לשיכון ט'הברהמ,9232גaeTlrn )י5ש[,1[
מ,19227הפ,7484 בע-מ 68 י'בוטיניקינוהמ,9204גתמ,,722 בע-מ ולהיסקעות למימון הברהעמיצור
מ,19228הן,8413 בע-מ )נבלינגר( התשביאחוזתמ',19235הפ',734 בע-מפלטקכ
 ן14 ר,,, משוחף נ.ת שרת ן;ו:ות ס,1"!,1יר,1~14 נן,ממ.ן,ס
מ,,!!,1ה!,!"!! נ;.מ ן,1ינתש מ,,,!!1י!,(,!! נע,מ נמייהמ,1,
 המלכיב( )אילמי חהינות""איליי 9209גמ,הפ,ן247 נע-ממעש

מ;9233גדפ',9479 כע"ןהברהמ',10?19המ,28"2 בע"מק.ד.מ.ץ.

מ,19231דפ,9488 בע-מ ירושלים שער מפעליהנדתמ,19211הפ,2537 בע"מ חבלים להעשיה וברה-סיביך-
כ,19212חפ,2016 בע-מנכס

"זחליל-
 ויישדר הפירה לחריש, חברה

 מ,!י!!1הן,4נין נע,מ קר,?.ה י,ר1!י1י!,1ו"! נן.מ ניינן, ,נוי ישראלית ארן-ונר"
מ,19233הפ,9547 בע-מ ומריס נסיםנהלתמ,19214חפ',2553 בע"מ יוכבד א,השקעות
מ,,19234חפ,9735 בע-מ שכונהנוהמ,19215חפ,2659 בע"כ שרה א.השקעות
מ'ן19235הפ,9755 בע"מ נ,ינאירמליזמ,19215הפ,2797 בע"מ קבלניםי.פ.

כ'ן15235"פ,866ע בע-מ פ.-בוהוקעו,le?l~itדפ,?Re~on 3?2.נ5"שו1
מ',19237 הפ,9895 הע"מ ותרבות אמנות לקולנוע, הברה-דליה"כ,19218ח!,3578 בע-מאשיות
 ההאחרות של שיכון הברת-!אות"מ,19211הפ,4427 בע"מ הקריהבית
מ,19238הצ,1561 בע"מ בב-שהאכריםמ,19220תמ,4873 בע"מ גרברנבטי

מ,19239חצ,2707 ירושלים הקרדש בעיר ארם-3ו:אקריתמ,19221"פ,4875 בע"מובריאל
מ,9222גהפ,5249 בע-מ ו' מטפר דבשגחלת
 לוייתנקב 1970( בפברואר )8 הע,ל א' באררב' 23?19מ'חפ,6177 בע"מ -ה- יםרמות

 החבריתרשם

 השותפייותפקורת
 בשזהפויית שינויים עיהידע:ת

 .שות' ציטרון חץקיןסימך : "זה גנוט'[ "ש'),,ס "ת ת1'.]'[ גויעותותציין
 תל-אביב. נ2, קומה שלום, מגדל בניז 9, העם אהד רחוב3. השותפותשםו,
 ביץאך )1 תש-ל בינת נ-נ7. המקטיב2.

 ש,,n'poun .".!1תקוןג. 1970"
 ושות' דלברברניעקב והנרץ[ הש]תן'[פתת

 רה.נ גיח, גרת 1..נרניו, אנהר "שותפוה; ין יצא יגס %,יה.4. הותקעךותתקרתנ.

 לשוחפות. הצטרפה גבעתיים, 9,המעין בשתה .נחחוס השותפות את לנהעהת,רלים6.

 הש'נו.תאריך7.
 1969(. בדצככר )15 תש"ל בי.ת י,7

 ש,8.1358. התיקתופר8.

 מ.לר האחים - הישראלית החמצןחברת משג -עמ'ל
 17!1(. נן2:נר 11! הש.-ה שנת א'7. גון ייחוס רש,יס יין אם1:וננ,. .נניף, שהיא,. אני"ס". מ.י,. יושה שמה גת קינתה נרנן. זים4. הש.ה!.ה. ין .נא נם גן יניף4.

 ש,74!!"ג11ה~ות.
 יי![(. ננ!ס:גר )1 הש:.ט נקזי,."7.

 נ7. במגדיאלויו
 :לנסני )נו חק-, צנת יעז7.

 ש,1ז,1". ,ישן.
 ר,71".

 ".,ייי רן%,4.
ף ק

 1str'nr .י::,י4.

 1969(. במאי )33 השכ"ט בם,ון י"ג7. 1989(. במרב )31 תשב-ט בניסן י-ב7.

 ש,85974. 88094.
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 כ'מי,תפייית ש'נן.'ם עלהודעית
 צבעוניות הן בהבזי ומסחר לליטיש ש.תם,תיייוןורה. מילר האחים - הישראלית החמצןחברת

 ,ק,ה:.ה. "!צוף נהין. %. .הזה גן יי,נ נקו, !,,יני, קים",. ".5ה; 22, ".ס זנך ר".נ קטין, "י,.פ, ;ה,ס ,שון?.ת:"!סיטי4.
 ,שותתות. ין י?"" נע,מ .קרות %נן.סתמית ח.סן. 2!, י.ם זרך רחונ 7ט'1' יר,-!,יון:

 !ן%]. מיו"ר 1,עזו. %""1(. דוגמני )14 תש., נניבז'7.

 "7"1(. ניוואי )1 חק., גוונת:-ו7.ש,74י"8.
 יקי,.(,.

 מ'לך החחים - הישראל'ה החמצןהברת

 צבעו:יות הן באבני ומסחר לליטוש שיחפותל'ו1ורה, ,.'. ,רעה עמה את ששתה עהמ,יר:)
 ש,74!"8.

 "ן,1. נ'יי"י 1ן עז1.
 ,ו1%(. :זחני )11 "".י "נת : יי. שמואל1ון את יובלאה.ם

 "4"" ש"' 1.יובלאהא.שמואלוו!1.

 השיתדית. מן יי" ,1נ, ,שי",4.

 ניע, עדרת יס,ן.ור, ירעת הק,תסוה, זן ,ן" יץייי:ר :ךז.1. הש.ת5.ת. %תמ".ינת כטוצ'ינר אחים וחלפים, מתכתמזצך' יצת!,,, ".ת"ת נ?.ר,ף שמו".(1ן, א. את יונ, ן. שי חתימתו".

 גשגי1'7.
 ן ,ק.ת(.ת. י?:ר!ה ינעת'ין, י,, :!;,ייןר"ג ";,1(. ניווצר )14 תש-,

 "יין,..%:.,ןי ש,נ!2"%.
 ,",1(. נא.קסיגר )"! חק., נ"ק.ן".7 אשקלון ב;דדי פיתותמאפית

ש,ו!ר",. .?סיף 1TI~WN 11,"י2 נ' עתידית שיננן אויה, מ,נן,%י,,?ן,4. ,שוה!ית.

-י.,י, "שותפית. נשם "תום רשאים .הו, מדוג. ס," וסי" ,טיםשייה5.
 י---

 ק-alr ,-.-,ל
-1"STCI- .71-7 תש-ל נננ,ונ( 

 גזןמנ-
 י' STUD " ין" "' " '", ','4''"-' %ןן1(.

 "קבתיות. ין .?ן ניון.:י אינין4.ש,"י871.
 ן התעשיה, א,זר רשומה, חברה בע-מ, ושות' מטוצינר י'-הדיכא"

 יקי"!ית. "?יין" י:עת.'ן, '?"ו' פית ," מיעי עי'ת י"יי טנטורה בחוף ונופש קיט מפעלי פתנה דור.-חוף
 מתוך a"1v ניסים-,ת.ית .ותף מסיס, ישי%, מיוני,נגע5.

 .,ן. ססו?':י וייכף נסו?י:י נימי "1 יניו י:י?יוי":;ין,.
 ו יי,](. יי?:נר )ן] תש.י ירית"'י. הקית!ות. את מהשתהשרשן

 ",1,ק,. ין1%(. נ"יויסס )8 תש:-ס נ%:ניו7.

 ש,2""%7.
סקו

 חשבון רוא' ש,ת', אשד אתבומס ת,-"נ.ג. %", מוא,ה ייונ!.

 נ%ו7סוני )1 השג-ס נתשי. ט,7.
 "ירה. ו, הן!::ץת זרו,. ,"י1(.

 ותשר. י,ט;. ש,"ו1".8.
 י,י1(. נאו,סונר )1 תשי

 ",,,]ן,. מורעמעדני
 %"ז :, "שר, ,וין משה, ניסי ;יויא. נימונס עמשון, אניס".

 עקאריהאל-תא;'אךיה מקדסאלשיכתבתאלהקיצויה.
 תש-י נטנהגיא7.

 "שיהייה. מ1 ז!ץ !ייה :יגיז ריס"4. י"!1(. נוצינר )",
 י., "1.וץ, :.ת ניר, !,ית ,ייזייס' ;'":ך,יישן ש2441,%.

 יע,נ נ,"
 ישיתיית. "וסי!" שיך" ייתרי ג.ת -שופרא. למסתייםביח,ר

ק,1,,%, "שותקת. י1 יבא 1וטמןיע4:7. 9"119. גדצמבר )29 תש-ל בטבת כ,17  1967(. גאוקטונר )1 השן-ז גאלול ס-ו7.
 ש,"8%2%.

 )1959( חיכההידרםאלקטרו7קוול

 ת,ז%נ.י, 42, גווו ריונ סנאי, רשל-שימי,קנו,4.
 ייסרי

 השותק". מן ,?"" נע-מ יייי %.ז.7. "סרה4.
 ר".: ישן", ,:רן נעל, היוראו,"ס קי,ת'ס קנן%ייני,שותן.ת.

 ,יקיות. יסיך!" היין, "'!,, ייר, 1,,נצה eGe]). נ"1,ט1נר )25 תש., נחשון,.71.

 - יסרה נקע ,:ץ "גרס ;ס יען ייל' 7ייז !OW7 !יעןייני,.ש,"5!88.
 נע.מ. ".זי"1,"י "ייתיס ,:י":י,כ אלמינ אתמלצר

 :סטתי';. זשזת' אלמנן מלצר,1.
 יירט(. ייצוגיי )וי השעי

 ,2..]ק,' ,עותן.ת. המדף וגעת'יס, י4, "יעה יחוג ע1.י, ".רניץ, רם4.

 "שותפת. נען ,יתור רש".ס יפז, א,ן,ו ויניה ייני אתרצן5.

 השות!.יותישר ש,"י1,". לוי'עקב "7"1( נ?נרו"י )% תע., גסן:.ו %"1%(. נ1%,טוני )1 תש-, בתשיי י-ט7.

ן
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 הש'תוכיות הסגורותמקורת

 שלושה שככלית בדסר הנוגעות האגודית  לטשי מדעה ב:הנ'ת:ת שיתופיוה אגורות רישום עלהודעות
שן1. דמעי היך .._ו,1',. אן מקנו ".ל.ר, ע., ת.,ף ו,.., .וצי_..., : א)" )דן'ס חצ-)'" נגוועות"מנין'ס והפטיבה האקטי:ה העברת תקבל זו הידע" פרסים האריך ל:-ןהדש-מ

 %ןית. ך:"..ני[ ו:ין.;.ס נ.נ:חו:., ומוז"
 "ךפ,ןולען;.
 "1%7( נ!ני)אר )"2 הש-, א' נ"ןר: "ר.ש)טת,ך'1נ.
ןאייקי וגנוז"נ);4.  ",;ו," תיקהפרי.

 2!1ע, השיתין.1ת 7,;1ייהישם

 בע-מש.תימ.ת לגושים והודעה פירוקצווי איודה בהול.ן ולהשתלמות להשכלההמדרשה1.

 "ש."י!.ית ו";.יית ,!היית )1( 4% נעיף ,[. !ן:)תינשלף"יייו.2.

 1' עבודה קרית יי,:): ויוי" !;יין גי גי" ינייתינ' "ויו(. י!:י)"י );2 תש., %. נאיינען3.

 )יי)" ,1נ!(, ות.7 )זן' בע,מ לשכון שיתופיתאיודה ש.יי".!. 2( ון.יות.ס; יגיעותי(4.

%:'נ. תי- 7%, נ:':'1 ין,ת יחיג ונעיי: עי,י, פיך, דיך "תייניק1%,ןג.
 נורו 1%%4, השיתו!-.ת n~(rTIT י:ק:ית ):( 11 ."7:"יךת," יקיר 'איר 1%7%ן נסנר.%י )27 תש., א. :%זרנ-ן

 תוך ,:!י, נ:הנ תג,נתו %ת .י:.ק "";.ן" מן ה:.עהנו,נ, נזין, השי".!'), י,).זותרוס
 י:-,. יתן ין. 11 ייזר" [י"ס ך.'ס ין.סדין;

 ;ך ?1 יי, ע, 07;ע יי נ, רפאי י!קיזה 1! ייע.ףנן"ס בע-מ בהר-חרמון למ1נונ.ם שתופית אוידה -שקעיה-1.
,2.QT~t-ברשומות. מרמויו מיום חדושיים תוך העבודה לר בפני עליויערער רמת 
ן 1970(. בפברדאר )27 תע'-ל א' בארר ב-א3.
 ו;י1( ג!:רו%י )11 תש., ח' נחזי"' שיר1היס. 2ן )מר1תיס; ידיעות 1ן4.
 יקיר'איר י,57י.

 בפועל השיתזפ,ות האגודותרשם
 נעיינ-ן

 נקע, הש,הו[')ת עיד%;.י)ת ג!נייאי ,27 תש., %,
 ישית,!יית דא:יז)ת י!,וזת )1( "4 יי.ף יני סן:.תינהדף

 א' ?:ך:1] יע"דויי:י ג עין"2ן:יצ,:יא:..'.-4יןן:;2,ן בע,מ להובלה שתופית אוודה ירושלים מיב.ל'1.
 הק,י

 ה,- "7, ג:':ין !ן,ת רי)ג קין:): עו.ד, י:יי' קיד "תנ:ךק 1%7%(. גירן )ן
י, ,, 1",ן!. , () ,('-':; ועונין. ":גזר" 2( 71ירותיב; 1(:ןר;ות4.  הנ"ל, המען לעי זו הודעה פרסום מיום ימיםהירש יקיריאיד 70פ1( במרס )3 הש"ל א' בחדרב"ה

 זה 3ד ידי על שנ"ע צד כל רשאי לפקודה 11 לכעיףבהתזם במיצל ה7ויהו:יוה ההנודדתרשם
 ברשומות. פיטומו מים חדשיים תוך העבודה שר בתני עליולערער

 1%7%( י:יין%י )11 ת;.. ". גפור". ע,יו,1,תיייתי
 יקיריאיר הרשורה האגודה זום שאה מהיום באישורי כי הודעה בזהנמסרת

 בפיעל  השית,פיות האגודותרזים נדלקטן:מסה
 במפעלים העובדים של הגמולים קופת הקודם:השם

 ין..י )י( ,4 ס_.ף ,,. ס.ני". נתי., שי- יודה -עור- ובסביבת יעקב בזכרוןובמוסדות
 .' עבידה קרית נייע,: 4יין~1זי"ץן" ין".ע,יי:1'.דיני'" בזכרון ופיצויים ת:מולים קופת .עור. "יזני7ס

"נ.2. יקיר 'איר י;1%ן נענר)אר )22 תש-, א' מורס-1
 נדרש 1934, השיהומיות האגודות לתקות )ה( זג לחקנהבההאם בגועל השיתועיית דאגודותרעט

 תוך למפרק בכתם תביעתו את להגיש האודה מן הביעה בעלבל
 דג-י. ":ע) ים יי היי;" !ייים י.יס ידם "יזש והפסיבה האקסיבההעברת

ן
 נרגנויות. סרס.מו כין! ךןשיים היך י7:.וה דר נשי 7,י.,;דער גן,יסן ישיהו!..ת יא:1..ה ,!,.דת י) נעיף י"ורויתייתפס זה צו ידי על שנמנע 2ד בל רשאי לפקודה 51 לסעיףבהיאט'

 יחכ-ד" כפר שיתופית יצרנית צרכ2.ת אגודההאגודה
 1970( בפברואר )11 ה-ר"ל א' בחדר ה' והמסיבה אתהאקטיבה ולהעביר לההמזג 3481( נאגויה: )מס'בע-מ
 יקיריאיר ליבאוויטש חסידי של עובדים מושב חב"ד ל-נ:פר'שלה

 פועל השיחופי,ת הא!ודדתרשם 1133(. ה"ןדה: )מם, בע-מ שיתופית חקלחיתלהתישבות

1647 נ1%7.נ."? הפי. נ' נרזו ,." נון. "!י!.:,;,ינן



 ו:ר'ןמי ח:כסים כאס מאהה,רעזת
 ההברותפקודה

 יעראל מקוה רחוב יו-ר, שפירא, ישראל ומפי: היאור. המפרק,שם דיבידנד על להבריי כוונה בדברהודעות
 תל-אביב.5[,

 נ!ירוק. גע-מ ומינין משנים יעניך:שם
 הגיגלנבי 1970( במרם )19 תש"י ב' באררי-א הל-אביב. מהת-תקוה, דרך בלאט, בית הרשום: המשררמען
 הרשמי הנססים כונססגן 3352. 61' אורחי תיק חל-אביב-יפו, של: המהווי המשפטבית
 973ן(, באפריל )10 תש-ל בגיטן ד' הוכחדת: לקנלח האהרוןהיום

 מפרק שחרור על הודעה ת,- ", נווך ר",נ ע1-ן, %מתי, יעלג מעיו: תיאורו היעי,,שם
אנינ.

 :עיי.,. נע.מ ,זן" גרוש נו י"ה וצרן:שם
 !ת"-תכן. !1, "'יש :יין מיג ךי"יס: ]:שין::ו המגצבי ";"11 גירס )"נ תש., נ' באזרי'

 ן ",,"14. "ויעי תי, חי-":'נ-י!י' שי: ,:,יי' כעלן:ית "ין:. ד:נ;.ן ;,;ן;:ן
 ן הלוי יהודה רחיב עו"ד, גולדברג, מנחם ומעג.: היאורו המפרק,שם

 ת,-"ניב.1!1,
 ,ודי(. ןיי! ', ת.-י א' נביי -.י ךקיייי' 'ית" נייי71. נן,מ נלא? היגר":שם
 !תך-ת,," זיך alv~n: "יקרןיען

 ,ע-, ג' :"יי"" ת,-"גיג. "",
 הג';צב' [( ";, ייני ) )י

 הרשמי הנכטיב כונססגן 807,62. אורחי תיק תל-אביב-יפו, של: המרוזי המשפטבית
 970ן(, באפריל )10 תש-ל בניסן ד' הובהוח: לקמלת האהרוןהיום
 n'CTD 1ךשים rc'ctI - ת, ", נ.1ך רך.נ עות, אלהי, יע,נ .בעו: הישרו השר,,שס

אנינ.

 :גיירי %נן ייינ -ישור: ורק-י-;1 ה"נצבי "ו"[( גירן 1,1 תש., ג' נאזרי'
 ת,-%נ"נ. "1,

 נ,',!;. ",ינ' תיל ת,-"ניג-'ן., ק,: ,:ךו,' ~u?tr7 :.ת _.ק., ך;.ן,; .,;י;;ן
! באפריל )מ1 תש"ל בנימן ט' יהמקומ: השעה הסופית, האטימהתצריך

 ן 2וטיינהרץ יחיאל עו"ד במשרד אחה-צ, 16.00 משעה1973(,
 ת,-"ן,נ. :., קומך "ו' "י:י '"יין נ ין )ןמעי,ן' געיי,ק. נע-מ !ריס ""נר":שם
 ציי,. שי סין' יי,ה ,"ן'!ך.ידי, ת,-"ניב. ו, יקרן, יעיה ר"ג "רק,ס: "משרןמע1
 הךעמי דננסיס כינססגן "197(. באפריל )10 הש-ל rof:a ד, ההכחוד,: לקבלת דאחרוןגיוס ן ה1עצב' "ותו( נל"ן )1% תל-א כ' :"ויי' %י,"ג,ו. אור". ת., ת,-אנינ-יי., ע,: המנוכי גמע!סבית

 0?19הרגל, פשימתפקודת

 ראשו:ה אסיפה רגל, משיטת והכרמו נכסים קבלהצוו'
 16, יפרח רח' גה:, ישראלי, מנהם ומענו: תיאורו החייב,שם

 רחוב הרשמי, הנכסים כונס במשרד בבוקל, 10.33 בשעהן197(,אביב. ! כאפריל )13 תש"ל בניסן ד' המקום: השעה הראשונה, האסיפההאריך חל-
 תל-אביב. פ3, בנימיןנחלת ח7,,438. אזרתי תיק תל-אביב-יפו, של: המחוזי המשפטבית
 ה:'נ צבי 1( " ן)"1 ,ת י , תו., נשב? נ.1 ר;,: !שיטת יהנרות הננסים לצת צותנייך
 "ישמי ה;נ!ימ :יי!1 ה,'ינ. כשת "יינ: %ו רוש,נקשה
 בא"ייל )7 תש"ל בניסו א' והמקום: השעה הראשונה, האטימההאריך

 שי;.1 ;נייו,, נצר !.ע,, ,ו', עגי" ומן:1: ת.א,רו ד,.,נ, קן "רקי', "נכיס ניס ניקיי "חך.%, ""."1 נשעה"7"1(,
aTn~י,ינית.ו",ו!, ת,-אנינ. %%. ננימין ;חקת 

 "1,"71. ",.י, הפק ת,-"נ'ג-'ן,, קי: ":זי,' כקן::'ת הנ';צב' "וצו, נלין )"1 תק-י ג' נאזרי'
 1 תש"ל א' באדר י-ז ר,:ל: פשיטת יהכרזת הנכסים קבלת ציהאריך הרשכי הנטטים כינסטגן

 1970(. בפבריאר)2:1

 י' ה" יקשת י"ג' "ן טיק,י,:ת !,וי[, רנ,. שיען סנ,, יין:י, יעזה .ינו: תיחורו ההיינ,שם
 גנניי, )21 תק-י ;1 י , י, עה " ןיץש,ין' ""ן'!ך ןה'ינו.ן

 יך,2 וישן', ך;:סיס :ום שעיי '1,ץ,".ן' ין ניעה"'![,' ";,21נ. אריי, תיק ת,-%ג.נ-,!1, ש,: "יהירי דישן?ניח

 ת,-"ניג. יר' 1 מ י;היית ת;., נ' נשר נ' י;,: יווסת והנרות "נגריס חגית גו האייךן
 הניגשנבי 1970( במרס )18 תש"ל באררב'י' 1979(. גפברואר)8ן

 הישמי "ננשם נתןנגן י"יינ. נגשת י,י:: "ו נושהנקשת

 ,,,,.).,2 חק... נ' ;,וו '." 2[,,. ,ווז,ן'נ'.,,ן1545
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 הרשמי הנכם'ם בינם מאההלדעות
 035נ הרגל, פש.טתפקודת

 ";,1(. נירי )!2 הש., נ' ננזר י." סיז'ן:.יו ר1ל, פשיטת והכרזת נכסים קבלתצווי
 4, ידידיה רחוב הרשמי, הנכסם כונס הנאמן: במשרד פלעונויקים ראשונהאסיפה

'ייוי.ס' מ,ךךת ר".נ טוי,, ש:':,י::ר, היים ייער,: היחיי. מיי:,שן
 הדיגas~ ";י1( מרס ),1 תש., נ' מזר" ;הא'". י4, הימיםששת
 הישמ' a~DSin יינןנ;1 ,;,1:,. "ורהי תי, ה,-":ינ-ירו, ש,: ך:,ווי ומשלןנ.ת

 הש"ל באדרא' כ"ז רגל: פשיטת והברת הנבםיב קנלת צותאריך
 דיבידנד תשלום עלהודעות ";1%(. ביס)!
 18, נקוטה מית שומר, הייבל, עוור רבתי ומטו: תיאזרד החייב,עם החייב. בקטת חייב: או נושהבקשה
 ירושלים.פריזדרר ב-המריל ל9נ הש"ל בבימן ר' והמקום: השעה הראשונה, האסיפההאריך

  הנזמיי  כונם  במשרר גצהריי, 12.99 בכ.יה1973(,
 הרשמי,

 207,67. ח1רהי תיק ירושלים, של: המהוזי הי.,_טבזח
 אגורות. 100 לירה: לגלהסבים תל-אבים. 39, בנימין נהלתרהוט

 וסופי. ראשון דיביר:ד אחר: אי ראטוןויבידני הנינצכי 1970( במרס )19 הש-ל ב. באדרי'
 ";ין(. בעדן )2% תש-, ב' ניסר נ-א סילע.:;ין "רשךי alc:Jn ניםנגן

יר.7,.ם.
,. רהונ 1ז?יטה, ניקון נונן יצגך, !וימה וןע:ו: תיסירו 7,יינ,קם

 נהי
 הפגצבי la:oI) נמרס ),1 הש-, ן,

 781,79. אזרחי תיק תל-אביב-יפו, וצל: המגוזי המשפטבית "רשיי ד;ני.ס נונייון ראשון-,נען. ;11,1,!:1ן
 .ימו: הין,יו ""י"ג,שם תע-, א' נסור י,ס י;.: !ש.יה ימיות ו::7'ס 7גית ן,תסריך
 י,זשסיין: וקרו, !רוכן צני ושותן'" קר.,- .רוי. ווהן,ת1. "7!1(. נינר,אר)"2
 "י!". "1, נדיף ;ניס, עיר טמני, פ,ווייין. 2,177. ו"יינ. נמת "יינ: %ו ;71ןנמת
 1",,4,. )2-1( א;רהי היק "יפה, ק,: הךהווי י:7!טנ.ת נאויי, )"1 הש-, ננילן ז' ,ה:7.ם: "ש?" דיחוו:ג, ירייתהת,ר.ך

,)1!;"
 א:.ר.ת. "4 2. אטיותן 8 1. יייג: יניי!:.ס יךונ ורק:., "שסיס נינן נמשרו נ:1,ר, "".11 נשר"

 ינ.ע.. דינ.זץ 2. מין זינ.ונז 1. אלי; או יעשוןי'ייייי ת,-"נין. י", ננימיןסה"ת
 12, הינ, ריונ עוין, גה;". .קיא, ":אין: נזקיו !יעונו,.וט הנילצב' שין( נמיי ),1 חק-, נ' נפזר,, ";,1(. נמים ),2 הש-, ג' נפזי נ-א "רן.:1:י:1

 הנעמבבי 1973( במרם )19 הע"ל ב' באדרי"א
 "רשמי ג::נ'ס ניניניו ראשונה אסיפה רגל, פשיטת והכרזת וכסים קבלתצו

 פומביתוחקירה
 10, עם מטנב רחוב רוחי, פופר, אסרהמ ומעץ: תיאורו החייב,שם

 הל_אב,ב. דוד/ נ:הנה 11, הילך אסה רחוב בהן, יהודה בן פנהם ומתו: ההייבשם
 3449,59. אזרחי היק תל-אביב-יפן, של: המהווי המשפטביתהיפה.

 ן:1רות. "1 ,.רה. ,_,הן-.ם י"ו"114. איר" תי7 "יסג, ע.: ":"ידי ויקלסבית
 תש-, א' נעזר ,.ז רן,: יקירת ויגרת ורסיס 7נ,ת צוה,י.ך

 ,סון'. רגיעי ז.ג,ז;ו א"י; "ו ראשוןויג,ונז
 ויו(. נער! )2% הש-, נ' נחזי ג-א !רי,;,:,.) ";!1(. נ!:רואר)"2
 "נ"מ;'ס: נךקיז עיע.:1י"ס גויינ. נלשת ה"נ: או נוו"נקשת
' נגלדי. )" הש.. קינן נ' וה:,.ב: ושעה היאויד", ך"!'פההאייך

";1%(, ת,-אנינו 1", רו:שי,ז שזרות עי,ז, נפן, ען.1", 1
 אר," 2 רי.נ ,רשעי, a~cs:n ני:י ייקיי יי71י' י"."ו נשע"

 ת,-"נ"נ. !2, קרפיון רחונ ר1.ח, נרמז,

 ה1'1צבי ,;!1( ערס )!1 הק-, ן. נאור'.א נשרי, )י1 תש., ננינן ,' .ג:,ונ: "שען י!ו:נ,ה, גך,'רוהיייך
 הישן, שניים גיססי1 נפייך. שיווי כמש"ט ננית ננוקי, "ו." נשעה";!1(,

 דינידנד על להכך,ן כוונה נדבךהוך_ה הנ,;צבי ,;י1( נמרס ),1 תש-, נ' נערי'
 הרומי גפנים נוןס:1

 טלאו, )בנימיה גויזם הךנוח עיגון לשעבר: ומענו תיאורו ההייב,שם

ן
 טולון. 35, ויצמן רהיב

 68,נש2. אזרחי היק הל-אחיב-יפז, של: המהו,י השפטמת דיבידנד תשלום עלהודעת
 ";"1(. נאפי,, )"1 חק-, ננתן ז' "מהית; ,7נ,, וקרוןך'ים זישיא,י דמון סבן;, ירזני, )ומוני( 1,:ן ויינו: היאירו tsllrnIקם
 רה.נ עו.ו, ווור.ין-אי;;נר, ,.רה ומןמ: תישרו ו;אין'קס ה.!:",
 ת,-"נ.נ. "4,י'י'.ניינ 1",,"11. אפר". תי, "יפה, ש,: ד:"י,י ששייביה

 הנבצבי !7!1( נמרס )1% תק., נ' נתורי' קורות. 24 ,ירו: יגלהנחס
 "ישמי גינוים נונ!סי1 ונויי. ריקון זיניתן אהר: א. ראשוןז'ניי;ו

1649 ";1.11.!; הש... נ' 7,וז '." ח"ן. זיינוי'ן'.זיז



ן
 1 הר':כי המכ'ם כיש כחהה,ז'עוה

 ל:,11 הרגל, כשיננהפקידות

 1979(, בסיריל )10 תש"ל בנילן ד' הוכחיה: לקבלה ההחרוןהיי דיבידנד על להכריז כוונה בדברהודעות

 53, הלוי יהודה רהוב חו"ד, :"ירי, אדם ומעון: היאורו הנימו,עם אוריפכ רחוב נהג, מ;רחי, )נחום( )אפריס ומענו: תיאורו החייב,2ים
הל-צביב. ירו'2לימ.217,
 הייוas~ "1,7( גךין ),1 תש., נ' גחוךי., ו")"12. ".רה. ת,, יר)ו,'ג, קי: ":היי יןשנס2.ת
 תקעי נ:'י1 ו' ךוניוה: "יצת געירתןך',ס

 ,רן:' יוננין נ"נ7:ן ";ין(. גשר., )"1
 4, ידידיה רה-ב הרשמי, הנבכים כזנם ומענו: תיאורו הנעמן,שם

 קד.מה בדין לעיברים דיבידנד תשלום על הידעהיייע,,;.
בלבד ה:ינצב' "1,1( נורי ),1 תשה ג' נ,ןי.'

 14, ךני)ע'נ י,ינ ייו", חייו, :יעיו ייני: י'"ייי י,ךנ,"ן ךי':י' ךיי;'ב נידן::ו

 1 ,ן,;ו,1. "ורני ה., ךיןל, קי: ,ן,יוי ו:קנלי.ת הי- "' ינר.7 גני ",ר" מנתוי, נ%., ומשו: ת.%ורו ך"י.נ,שם

 ח))יוה. "ן1 ,,דך: ,ן.ןי.;;,סןכינ.
 ויולי. ירקון זיניתן %,י: "ו רוקנןיינין:ן ,",214. %יי,' תי7 ת,-"גינ-יגו, ק,: הן"ווי ד:ש:ןגיח
 נתזי ג." !יע)ו':ומן ";"1(. ימני., ).1 הע.. ננינן ז' ךו:ה,ת: "נצת י""ר1ןה.וס

 ";1%(. דיי; )1! תע., נ,
 נ, "ננ,.ס ר,וג נתז, !,ן,י, .:.זך ::%ין: :יעין י-].)יך7יס ר,:ש',ז עזרנה זן-ן, ג1-ערך, ""ין ומוו: תימויו יעין,שנ

 מיןצבי ,;,ו( ג:ינ ).1 תק.. י' גציי." ה"נצב' .;"1( נירנ ),1 הע., נ' נערי'

 ילידי יד.: ".7ין', ראוגן ):ען.: ך"..געם
 1 דיבידנד על להכריזמקווה ו,,י111. %,ררי ח.7 ת,-%גינ-.ן,, ש,: ין",ן. "ימעןנ.ת כדבר והידעה נטמן, ומינוי כשרה אישורצו נח-,ן. 1נ,

 %יי"יייי י"ג ימי", (ייי יי"י" ."יי" ימיי: :1,":ןע"ס נךעעןנן". :הםני":נ:געונןי:נ::ען:ע;:)
 )12 ה;-, א' נחזר ו' :":י: ומ.נ,. -לשית ".וי- 1%-"-.ך הניוצבי ,לין( נלרי )!1 חק., נ' ננזרי.%

 ,(;.ן(.::rr-ועי ךרלי' ךו;נינ נניסי:1
 תוך רו','ן, ay~1:i ו-1.נ! ,ן,:" נזין י:,".ס 1 11,1, ,זעיך::':

 ך!ויה. %.קוי ,",ב ,ווש?1 ייין רן,ג לזנית, זך: קן."וי, ;הן ):'ומ: תימורו י",ינ,ע2
 ";,1(. גא!רי, ),1 תק., נרנן ז' יודות: .7ן,ת ;,,ייןך,,: ת,-%ג'נ. ",היש:ומ.ת

אגיב. 1970(. באמריל ו10 תע-ל ב::כן ר' הוכהית: ל-בלח האהרוןהיום ן ת.- 7, וע"ה רעב t1~TP ק-ה, ישך ורע;); ת."ורו ך:,י), ס, ,":1!!1. %מיהי חי, ת,-"נינ-,יי, ש,: 7מ,י,י ךיש"טניח
 הנעצבי 1970( במרס )19 הע"ל ב' באדרי"א "ישמי וונן,נ ;,1ננעןת,-אגיג. 1 הואצב' "ו,1( גירי ),ו תי-. ג. עזך.. ", ין"נדנ ר,ונ עי-ן, ;.;,ן, גריסין וירוו: תישרו "ועין,ען

 נאמן שחרור על הודעות ךיען' ךיין.נ גין;יו
 .ייני., י'".י י], ייינן, 2%' מיי יניתי: ת.%ייי י"-נ'ינ ז.ו:ןף יפי: )"ךל,י,"קן,ץ., %יעיי ילעוי: תרנייי ו",.נ,עב

 "יןל. ין, ,)"7'יעיי ת,-%גיג."י!,
 "7,ו?י. "וי"' ת'7 ".יד, שי: י'ך"ייי 7:'ש!ן:'ת 7נ,!"ו". %.י". היד ת,-%ג.נ-.;1, ע,: "לזיי, ך:עמ?-?
 עלי.ן. י"ינ עי.י, ייי':יי1, ". זעי ילקי: :יי::ן' ס'- ו,ייון. י%לי'י )"י הקנני נ;.;ו י' "יידית: ימיה "ן"יי1ך'ין
 הנאמן,שם

 " " ל' '' 4, ידידיה רהוב הרוממי, הנכלים מונס T:Utl: היאורי
 "7"1(. נלניו"י )24 הע', א :%י , ' -ע,י,י'יך,%ירוש,.ס.

 נ. :,ורן' הני:צבי ,)ין( ::ינ )לו הק., ג' ג%ןך'.%
 תע,י

 ן הנעצבי ן),1( גורי )?1
 וישן' :יינ'ם :'יי;:1 "רן:' :יע.ן :יינ;וו

 ר"ונ נון, "וין ג.ת נ:-, 'הון%י, %,.,ו ימ];1: ת.%ייו ך"ינ,ין בד.ן לנושים דיבידנד על להכרח כוחה בדברהודעה
 .רי",,ס. ייין,  ודיה ;יפן, "יגז.ה בלבדקדימה

 נ17,1,ו. אודיי תי, ידוש,.ס, ש,: וייי,' יין!::'ן ויין: ת."ויס ""י,גינ,שכות
 .י.ע,.ס. 4, יויויה ר".נ "רעלי, ך:ננ.ס נ"נ י:::': י:,י1לן ינוי; נצן, א,.יו1.
 "' ימיי י' חקוייי:יחייך :יו-יקרן. י2, וא'-2ן' ע:' ניי' :ך1, י'")21.

 ";"1(. :יני."ר )!1 תשיי
 :,,יו' נ",,.;2ן 1. "וי,.'ן: הי7'נ ת,-%ג.נ-יחו, ש,: 7מ".ו. "משוסגית

 ה:ינצבי "7"1( ניין )!1 ת(., נ.

 י, ימיי ,.," שון "וינין.ן,י,יי1650
[ "! י ייין תש.,י

- - - - - א

. - -



 ן1
 עגי (TT) .". יוניוה ";.י ןמ',יי" עירייתי"':ו':י מיייוה(, )תעיבת קויטה מיוווהתקניתן

תשכ"ג-1953'ן ן נורר,
 נ' יעיי ;.ז ינ'ו" :'י "ן' 1 יןי'ך:]י'

 ן נ"ט?:נרצ הרנ.ע.ת ההודלה תיצא,ת עלהודעהן ן נמי" )י תשעי
 תעיוות ש, דעקיר, גשיע,ר !ן'.ן ,?ויך דרניעיתני)ן,ה!

 ה,-"ג.נ, ישי",, נמ, שיהויין הש:-ג-1וו1, עיינה,מיווון
 תשי"ר-1954 ישראל, כנקחזק ציר, ;,ת: ";"1(, ניר! )!1 הו., נ"זינ' 1' רישין,נינם
 )שש(. .ן. סוריתסגיה

 "סי.114-1ן. יקו%,. נ:ן ",1 7. וקו( ;;'1 ,ן' ,יומניו י'1 מ:הייייס ןייייי"ם שינרי.ז, ומילייה תעויות נ,ייינן,
 נין רנ.עי, aT'a יה, ,!ן.י1 .יועמוו נווי. יני );ש( -"-נצוין

 "גניזה ננ.ונ י;י:הי ":,,ןל'ן ,יי;(,ן ו-ן., ינייד;י
 ";"ו(. נ%!ךי, )1 תש., ג'נאזר

pia17,( י-ין "ן י תו י נדיי ןי,נ ישראל, 
 י.,אי,, י,,ייתן:ז,;:רך,

,,]1.)וו,1)1,1 . . . . . . . . .7יי.ננ,נך"ן,ר

 נווני וויזה ייגי כילתה(, )תע:הית קייטה כלרההקמת
 נ יעין;

י,1 . . . .
 גן!;."ת.'ךב,ץ השליש.ת המרלה תוצאותהשהודעהל

' ' ' " ,ון'יו,'י"ן'ו"' . 

-- ) "ימקי" וי ןהויג,ת י7מןי ,ער7::: מ.,וון ש,";1ד.ת "ושירי "שיעור ןןי.) ,?יין "שזיויתנן:ר,ן
-- . . . . . . . "יין.1 וייני ",נדיי. ה,-ן:ינ, 'ש-,י' ג:ו7 שיה,יימ, )ן"רין(, תשנ.ג-?",1,י':ן'

 "נ2,1,,.,]1.2,ן . . . . . . . . . . "ונ;.ן גייז2::]:יץ:בע-רנ'חש-י)11נךדן";.1(,!,תןנערינ!-"

 עלי 'ו.נ)ש:;(נ"י"
 ןנ' ,ןוין'"ן,יג',ננדג'.ןי, 2ויו,,1,,עיז,

 ::ן::::ן:י:-ןי
 ו)ו,ך': :::1:1שן::7!'

 ג:ןי1ן רי,1,תמ.נך, ישראלבנק
"1 

 מיודה(, )העזייה קייטה מיי:והתקמח
4יי-'תשכ".-1958

 השלישית ההגרלה הוצאות עלהודעה
 השכ*ט בממן י*ג כיום במחווי שהיי1.

ל 1989( באמריל )1 ועידות של הבגביעי דשיעור מדיון לצורך דשלישיהמהגרלה  

 שיה,יימן תש:-ו-ו"י1, "יי", י"ן;יו וייטעמ'ייי:
 ננ"

 !,ען 'קר%,.

~'sa 
 יפןוות )1( )נ( 1

""",""",!ין חס-ם-"1,4 "1?י,שליי עמהן ,;י1(, גררם )נו הו-, נ' נור 1. רישין, ניוטת,-"נינ,  ענין"נריר.
 יפן11ת )2( ).( 1 יע.ף פ,ע, )קנע(. ,;.

""",""4,ו" תש-ט-"4!1 אי?י'שיי נ,!י., )1 הק., ב' גאזי נ-ן רג,ע., 2.)ס וו, לדיינןו',עךזו
 9""'""4'224 ;מה";")ן.

9"",""",4,1 )1( )2( נ סעיף ע,ע, ןרזינן ןי,:והמשי, - מאייי "ת"י'ר א"י'"יזעו2. ישראלבנק  ייע,
~'PD 

""ו,"י4,ון )2( )נ( 1

 - ""מיי "ה"ייו ",י'נחיי". היכה והבכין קליטה כילתהתקנוה
"9")"22),,4 :;2;2 ייש !'ע: ת,טכ"ז-1957 מיליוה(,)העויית

 נ' נחיי י.1 נעם ימי1ויני?",ם4 הראשונה ההגרלהתוצאות

השעי יךן:ון ק,.?ה מילוה העויות 3ן'י1 ,?יד1 גראש,נ"הנרי"
 - "7"1( נמין )נ2

""",""",!"1 )1( 1)נ( סעיף !יעי ה,-ןנינ, ישי%,, בג), ש"ה,'ייה השג-י-4"1%, ):ורנן(,הינ"
 ג,ורנ' 1' ראשון,נ.)ס

 השיי
""",""99,4 1)נ()2( סעיף !יע, גרר, עזה: 1DTO), גמרן )11

"וו,""234,4יה-כ )שש(. -".יניקה

1
cif)f1551 ";1ן,י.,2 "7..י. נ, נ"יי .." ;ן(ן. ויינוך,י



 ניון,]ן ),.ן ".ל "ן,י ""ך.,ת )1 ""!ויך,ת ,ן)")ועזת
 )יי-.") ") "ימי" ""ןןל.]

 מישן( )נ!.רו, בע-מאבוש הגרלת תכנית של תוקפה החילת מועד עלהודעה

 )2( 205 סעיף עפ"י כללית אסיפה עלהודעה תכנ.ת של ביטולה ועל ח,970ן מספר-הלוטו-
 החברותלפקודה א,1959 הלוטוהגרלת

 ניגס תתנגן יינית "י :יי.ת "ן'!ג :' "ייע,' מסתימית שזיינין ",";י1, מנ' ךוי,ן תמית ן, :י", מוי.ע נדןמסע,
 תרמי ::'נו :-: ה.:ונ "וגו, נעוין ,)1%.ו.2ו, מ..ס "["1, ו!ייוייבני,,1?

 ::שרד ייי,י, "ן.עו :שעה "7,[(, :"יך', ),2

 ז.-ח שו"ת ,קם 'ריק,ין, 2, גי.ינ נריי: ךךיי ך,:יהירי, ים. 1,1!1 "ויצת יונ' ת,1, קיא ";י1 נירנ נ-נ2יהוקיה
 נ, מתן פקס נעניג, :עקו ו:: לצנרה !'ין, י',.י יי,יעי, וציתו."1%7,נ1
 .:.ידה וגןת"נ ,:י,נ"תןן

 מסדן ע,.ן, ;ו,ןין,ט'י'"יי' תפס, ןןיויך, נתרוית %" נן'י

 דיין,ייכ ניסק,? שפרסמן א',"ו!ו, ינ' ההסו הבינתהכנ."
 מיןו1ו )ג;.י1, בע-מ 1 נורא הלקהחברת ירך,, ש, ,.ימן ,(,,ר ייז נ,(1, נעיון יי!1.;.27, מי1נ7?;1,
 החברות לפקודת 216 )[( למעיף בהתאם הודעה י,ך"ותין 1%,ן ו)י1, נירנ י-1! קהת,.יס "7!1,!ו, מס'ג,1ט1
,משיני

 י , ק,,ייין ךור,ך ננ, ןרשתתפית ך:ונעית .נ,..ת ע, ,,,,
, 

 ":יי'ה שיעניין ויין:' נוןיניה :. ע[ חקי "ו נע,נות ,עקות שיש ןעי,ך ג, ע, .גן ניסו,:ישי י ו
 -יין""

 ":יי, י1
 ן מיויוית :ך,טית :ת,:,1 "י1%' נמין "י י'יי :,וי,'יןתין:זג נ",,. ו:.'ות "ו :וכתקערי"

1-'.-' טמוןיקג
 זיצ'1' ךןןיה "; רייי' :,,'י,:.ר

 ,",וו. ומרו, "נן ר,.נ "נל'., יוסף "ת ךן:יך :זירת.ןוות!.

~'ra

 ן "יו י' יינןינו )י!,1;( בע"מ ארץ-ישראלית בנין חברת
 )נ!'יוקו בע,מ למריקה חברהשא:טקס מרצון פירוק עלהודעה

 205 לסעיף בהתו1ס הסופית האס.פה על הודעה ךך:י,, ש, דצי) מן שקן ":,,ית נאסיפג גי יונע,, נוךניהגת
 החברותלפקודת :","" :ת,:," "7,ן, ניינ , י,ינ יויי" ינ":"ג שניסי,ג;-,,
 ן,, ריאין, "גיזם !,.י %ת וימיות ךרן,ן תוליה "ת ,!רקמיויזת

 ,: ק.ש ייקג :י י,יי:' יעסיק .!י,1-, ק.,:ע קיןמירושלים,
 , ', הוך יו:,יהיו, ג%,י.ף תניע.תיו, את תיש "נ., ,ךנרגתג,יוה
'', דו.,. יעוי ,סי יו.,, .ן:י, יו, יזע" !רנ,ס מירס יונשקשים

 ן ניקז 1,ך,.ין "שיק מות ונסיים ני,,ייס ,שן.ע תזי _ן.יך ז,, ו:., "משן תזך ת:.ייתיו "ת יויש ,א ,שי תונע ,.נושג
 ע, ו:ויייו, :ן:ין,ב ,:ווו"עוה.

 ךךניי
 מנר, עו,ז, נוקר,%' ! מני, עי,י' יייט'1,חנייס ו ךיירל. וק,

ן

י
ן

ן
ן

ן

י
 "11.,.,2 תל.., נ' נקזי י." 2ו,ן. "!-נוי.:'יויי1652

 ידושייס הממשימי, המוכ.ס 1.יהכעס אתרוה "9המהיר
ן


